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مــن  بـــاهللا  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  هللا  احلــمــد  إن 
لــه،  مــضــل  فــال  اهللا  يــهــده  مــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومــن  أنــفــســنــا  شـــرور 
ال  وحـــــده  اهللا  إال  إلــــه  ال  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  هـــــادي  فـــال  يـــضـــلـــل  ومــــن 

ا عــبــده ورســولــه. شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
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فــهــذا هــو الــجــزء الــعــاشــر مــن كــتــابــي مــوســوعــة الــدرر  أمــا بــعــد: 
إعـــدادهـــا  الــمــنــتــقــاة، وقـــد اشــتــمــل عــلــى خــمــســيــن كــلــمــة نــهــجــت فـــي 
نـــفـــس الـــمـــنـــهـــج الـــــذي ســـلـــكـــتـــه فــــي الـــكـــلـــمـــات الـــســـابـــقـــة كـــمـــا بــيــنــت 
اشــتــمــل  وقـــد  الــمــوســوعــة،  هـــذه  مــن  األول  الــجــزء  مــقــدمــة  فــي  ذلـــك 

هــذا الــجــزء عــلــى مــوضــوعــات تــتــوق الــنُّــفــوس إلــى مــعــرفــتــهــا.
والــصــواب  أقــوالــنــا،  فــي  الـــســـداد  يــرزقــنــا  أن  تــعــالــى  اهللا  أســـأل 
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نــــنــــا  وإخــــوا ـــــا  يـــــردن وأن  نــــيــــاتــــنــــا،  فـــــي  واإلخــــــــــالص  أعــــمــــالــــنــــا،  فـــــي 
كـــلـــمـــتـــه،  ويـــعـــلـــي  ديــــنــــه،  يـــعـــز  وأن   ، جــــمــــيــــالً ا  ردً إلــــيــــه  الـــمـــســـلـــمـــيـــن 
شــر  وإيــــاهــــم  يـــقـــيـــنـــا  وأن  الـــصـــادقـــيـــن،  الـــمـــجـــاهـــديـــن  عــــبــــاده  ويـــنـــصـــر 

ومــا بــطــن.  الــفــتــن مــا ظــهــر مــنــهــا 
وصـــحـــبـــه  آلـــــه  وعــــلــــى  مـــحـــمـــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســــلــــم  اهللا  وصــــلــــى 

أجــمــعــيــن. 
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الكلمة األولى

اهللاهللا

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
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Ì﴾[الزخرف:٧٠-٧٣].  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
ــنــحــر لهم  يُ ثــم  كــبــد الــنــون،  زيــادة  الــجــنــة  أهــل  يــأكــلــه  وأول طــعــام 

. سلسبيالً تسمى  عين  من  عليه  يشربون  ثم  الجنة،  ثور 
قــــال ابــــن حـــجـــر۴: «والــــنــــون هـــو الــــحــــوت، والــــزيــــادة هــي 
إنه  حتى  اللذة،  غاية  في  وهي  الكبد،  في  المعلقة  المنفردة  القطعة 

وأمرأه»(١).اهـ طعام  أهنأ  إنها  قيل 
الباري (٢٧٣/٧). فتح   (١)

الكلمة األولى
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من  حبر  جاء  قال:  ثوبان  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
أحــبــار الــيــهــود فــقــال: الــســالم عــلــيــك يــا مــحــمــد، وجــاء فــيــه: ثــم ســأل: 
قال:  الــنــون»،  كبد  «زيــادة  قــال:  الجنة؟  يدخلون  حين  تحفتهم  فما 
فــمــا غــذاؤهــم عــلــى إثــرهــا؟ قـــال: «يــنــحــر لــهــم ثــور الــجــنــة الـــذي كــان 
يــأكــل مــن أطــرافــهــا»، قــال: فــمــا شــرابــهــم عــلــيــه؟ قــال: «مــن عــيــن فــيــهــا 

.(١)« سلسبيالً تسمى 
عــن  لــيــس  وكــســوتــهــم  لــجــنــة  ا أهــل  لــقــرطــبــي۴: «نــعــيــم  ا قــال 
عــن  بـــهـــم  شـــرا وال  جــــوع،  عـــن  أكـــلـــهـــم  فـــلـــيـــس  اعـــتـــراهـــم،  لــــم  أ دفــــع 
ونـــعـــم  لـــيـــة،  مـــتـــوا لـــــذات  هـــي  نـــمـــا  وإ نـــتـــن،  عـــن  تـــطـــيـــبـــهـــم  وال  ظـــمـــأ، 

.(٢ مــتــتــابــعــة»(
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــوا  ــمُ ــقَ ــسْ تَ ــالَ  فَ ــوا  ــحُّ ــصِ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ   : نَادٍ نَادِي مُ «يُ قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــوا  ــبُّ ــشِ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ ـــوا  ـــوتُ ـــمُ تَ ـــالَ  فَ ا  ـــوْ ـــيَ ـــحْ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ
لِــكَ  ــذَ فَ ا»،  ـــدً بَ أَ ــوا  ــئِــسُ ــتَ ــبْ تَ ــالَ  فَ ــوا  ــمُ ــعَ ــنْ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ـــدً بَ أَ ــوا  مُ ــرَ ــهْ تَ ــالَ  فَ
 ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿  : ـــــــــهُ لُ ـــــــــوْ قَ

.(٣ )[٤٣ [األعــراف:
ــــــلُ  هْ أَ ـــــامُ  ـــــنَ يَ الَ  وَ  ، تِ ــــــوْ الــــــمَ ــــــو  خُ أَ مُ  ــــــوْ لــــلــــبــــزار: «الــــــنَّ روايــــــة  وفـــــي 

.٣١٥ برقم   (١)
.(١٨٠/٧) للقرطبي  مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  المفهم   (٢)

.٢٨٣٧ برقم   (٣)

٨Ú‰¶a@›Á˛@اهللاهللا @·Ìäÿm@Âfl@âÏï



٩

٨-٦-٢٠١٧

.(١ نَّةِ »( لْجَ ا
قــال بــعــض أهــل الــعــلــم: «أهـــل الــجــنــة ال يــمــوتــون، وال يــنــامــون 
ومسراتهم».اهـ نعيمهم  وتوالي  لذاتهم،  وكثرة  حياتهم،  لكمال 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ تــعــالــى:  قــال 
 Ê﴿ تعالى:  وقال  ¶﴾ ]الصافات:٤٠-٤٢[.   μ  ´  ³ ²

[المعارج:٣٥].  ﴾Î  Í  Ì  Ë
ما  أعظم  من  وهو  والتبجيل،  والتوقير  التعظيم  هو  "واإلكرام 
ما  أعظم  من  والذل  غار  الصَّ أن  كما  الهمم،  ذوي  نفوس  إليه  تتوق 
كل  من  الجنة  ألهل  يحصل  الموعود  واإلكــرام  نفوسهم،  منه  تنفر 
بــعــضــهــم  أكـــرم  ســعــدي: «قــد  بــن  عــبــدالــرحــمــن  الــشــيــخ  قــال  جهة"(٢)، 
ــا، وأكــرمــتــهــم الــمــالئــكــة الــكــرام، وصــاروا يــدخــلــون عــلــيــهــم من  بــعــضً
اإلكــرام،  أكــرم  وأكرمهم  الــثــواب،  أهنأ  ببلوغ  ويهنئونهم  بــاب،  كل 
واألرواح،  الـــقـــلـــوب،  نــعــيــم  مـــن  الـــكـــرامـــات،  بـــأنـــواع  عــلــيــهــم  وجــــاد 

واألبدان»(٣). 
تــعــالــى  اهللا  ذكـــــره  مـــا  الـــجـــنـــة  ألهــــل  اهللا  إكـــــرام  صــــور  ومــــن   -١

[مريم:٨٥].  ﴾m  l  k  j  i  h  g﴿ بقوله: 
الــشــيــخ  وصـــحـــحـــه   ،٣٥١٧ بـــرقـــم   (١٩٣/٤) الــــبــــزار  زوائـــــد  عـــن  األســــتــــار  كـــشـــف   (١)
ورجـــح   ،١٠٨٧ بـــرقـــم   (٧٤/٣-٧٨) الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴ 

إرساله. بعضهم 
السعدي (١٧٧/١).  عيسى  للدكتور  وموانعه،  شروطه  األخروي.  الوعد   (٢)

ص٦٧٠. سعدي  ابن  تفسير   (٣)
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قـــــال بـــعـــض الـــمـــفـــســـريـــن: الـــمـــتـــقـــون هــــم الــــذيــــن اتــــقــــوا الـــشـــرك 
اهللا إلـــى مــوقــف الــقــيــامــة مــكــرمــيــن  والــمــعــاصــي والـــبـــدع، يــحــشــرهــم 
ــا عــلــى  مــبــجــلــيــن مــعــظــمــيــن، والــمــقــصــود بــالــوفــد هــم الــقــادمــون ركــبــانً
ربهم  على  قادمون  وهم  اآلخرة،  الدار  مراكب  من  نور  من  نجائب 

ورضوانه(١). كرامته  دار  إلى 
ــا يــؤتــون بــنــوق مــن الــجــنــة، عــلــيــهــا  قـــال ابـــن عــبــاسک: «ركــبــانً
فيحشرون  الزبرجد(٢)،  من  وأزمتها  وسروجها  الذهب،  من  رحائل 

.(٣ ) « عليها
شـــأن  مـــن  ألن  ا  وفـــــدً قــــال  إنـــمـــا  قــــال الـــقـــرطـــبـــي۴: «وقــــيــــل: 
الــوفــود عــنــد الــعــرب أن يــقــدمــوا بــالــبــشــارات، ويــنــتــظــرون الــجــوائــز، 

والثواب»(٤). العطاء  ينتظرون  فالمتقون 
ا، قـــال ابـــن كــثــيــر۴:  ٢- أنــهــم يــســاقــون عــلــى الــنــجــائــب زمــــرً
يلونهم،  الــذيــن  ثــم  األبــرار  ثــم  الــمــقــربــون  جــمــاعــة،  بــعــد  جــمــاعــة  «أي 
كــل طــائــفــة مــع مــن يــنــاســبــهــم، األنــبــيــاء مــع األنــبــيــاء، والــصــديــقــون مــع 
أشــكــالــهــم، والــشــهــداء مــع أضــرابــهــم، والــعــلــمــاء مــع أقــرانــهــم، وكــل 
وصلوا  إذا  حتى  ا،  بعضً بعضها  تناسب  زمرة  كل  صنف،  مع  صنف 

ص٤٧٢. سعدي  ابن  والشيخ  كثير۴ (٢٩٦/٩)،  ابن  تفسير  انظر:   (١)
اللون.  خضراء  القيمة،  المعدنية  الكريمة  األحجار  أنواع  من  نوع  وهو  الزبرجد:   (٢)

.(٥١٥/١٣) القرطبي  تفسير   (٣)

.(٥١٥/١٣) القرطبي  تفسير   (٤)

١٠Ú‰¶a@›Á˛@اهللاهللا @·Ìäÿm@Âfl@âÏï
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ــا، وتــلــقــتــهــم الــمــالئــكــة  ـــا وتــعــظــيــمً إلــيــهــا فــتــحــت األبـــــواب لــهــم إكـــرامً
 ¹ ¸ ¶ μ﴿ والــثــنــاء  والـــســـالم  بــالــبــشــارة  الــخــزنــة 

º «﴾  [الزمر:٧٣]»(١).
لــم  وإن  الــجــنــة  فــي  درجــتــه  إلــى  الــمــؤمــن  ذريـــة  يــرفــع  اهللا  أن   -٣

 V  U﴿ تعالى:  قال  بهم،  عينه  ولتقر  له  ا  إكرامً عمله،  يبلغوا 
 e  d  c b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

i﴾ [الطور:٢١].  h  g  f
البخاري   رو الدنيا،  أمور  من  كانت  ولو  رغباتهم  تحقيق   -٤
ــا  فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كـــان يــومً
 : ــالَ ــقَ ، فَ عِ رْ ـــهُ فِــي الــــزَّ بَّ نَ رَ ذَ ـــأْ ـــتَ ــةِ اسْ ــنَّ ــجَ ـــلِ الْ هْ ـــنْ أَ ـــالً مِ جُ نَّ رَ يــحــدث: «أَ
عَ  ـــرَ سْ ـــأَ فَ  ، عَ رَ زْ أَ نْ  أَ ـــبُّ  حِ أُ ــنِّــي  ــكِ لَ وَ ــى،  ــلَ بَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــئْـــتَ شِ ــا  فِــيــمَ ـــتَ  ـــسْ لَ وَ أَ
ــثَــالَ  مْ أَ هُ  يــرُ ــوِ ــكْ تَ وَ هُ  ــادُ ــصَ ــتِــحْ اسْ وَ هُ  اؤُ ــتِــوَ اسْ وَ ــهُ  ــبَــاتُ نَ فَ  رَ الطَّرْ تَبَادَ فَ  ، رَ ــذَ بَ وَ
»- أي جــمــعــه. قــال الــشــراح: لــم يــكــن بــيــن الــبــذر ونــجــاز أمــر  ــالِ ــبَ ــجِ الْ
الـــزرع كــلــه حــتــى الــجــمــع إال قــدر لــمــح الــبــصــر، «فــيــقــول اهللاهللا تــعــالــى: 

.(٢)« ءٌ يْ شَ بِعُكَ  شْ يُ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، مَ آدَ ابْنَ  ا  يَ ونَكَ  دُ
٥- كــالم الــرب مــعــهــم، ورضــاه عــنــهــم، وهــو مــن أعــظــم مــظــاهــر 
=﴾ [يــــس:٥٨].   <  ;  :  9  8﴿ تــعــالــى:  قـــال  اإلكــــرام، 
قــال الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بــن ســعــدي: وفــي هــذا كــالم الـــرب تــعــالــى 

بتصرف.  (١٥٥/١٢-١٦٢) كثير۴  ابن  تفسير   (١)
.٧٥١٩ برقم   (٢)
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عليهم(١). وسالمه  الجنة  ألهل 
 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
الــجــنــة  «فــأهــل  2﴾ [الــبــيــنــة:٨].   1  0  /  .  - ,  +  *
يعط  لم  أنه   ير أدناهم  إن  حتى  ربهمچ،  أعطاهم  بما  راضون 

عطائه»(٢). مثل  أحد 
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــهُ  الــلَّ فَ  رَ لٌ صَ جُ رَ لَــةً  ــنْــزِ مَ ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ــــى  نَ دْ أَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــتْ بِــهِ  ــعَ ــطَ ــقَ ا انْ ـــإِذَ .. الــحــديــث». وفــيــه: «فَ ــةِ ــنَّ ــلَ الــجَ ــبَ ــارِ قِ ــنِ الــنَّ ــهُ عَ ــهَ جْ وَ
 ، ــهُ ــتَ ــيْ ــلُ بَ خُ ــدْ ــمَّ يَ : ثُ ـــالَ ، قَ ــهِ ــالِ ــثَ مْ ةُ أَ ـــرَ ـــشَ عَ ــوَ لَــكَ وَ ــهُ : هُ ـــالَ الــلَّ ، قَ ـــانِـــيُّ األَمَ
ـــهِ  ـــدُ لِـــلَّ ـــمْ ـــحَ : الْ نِ ـــوالَ ـــقُ ـــتَ ، فَ ـــيـــنِ ـــعِ ـــورِ الْ ــــنَ الْـــحُ ــــاهُ مِ ــــتَ جَ وْ ـــهِ زَ ـــيْ ـــلَ ـــلُ عَ خُ ـــدْ ـــتَ فَ
ــا  ــلَ مَ ــثْ ــدٌ مِ حَ ــطِــيَ أَ عْ ــا أُ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ : فَ ــالَ ، قَ ــكَ ــا لَ ــانَ ــيَ حْ أَ ــنَــا وَ ــاكَ لَ ــيَ حْ ي أَ ــذِ الَّ

.(٣ )« طِيتُ عْ أُ
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
لِ  ألَهْ قُولُ  يَ الَى  عَ هَ تَ اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدريگ  سعيد 
لْ  هَ  : يَقُولُ فَ  ، يْكَ دَ عْ سَ وَ نَا  بَّ رَ لَبَّيْكَ   : ولُونَ يَقُ فَ  ، نَّةِ الْجَ ــلَ  هْ أَ ا  يَ  : نَّةِ الْجَ
ا  ــدً حَ أَ طِ  تُعْ لَمْ  ا  مَ طَيْتَنَا  عْ أَ ــدْ  قَ وَ ى  ضَ نَرْ ال  لَنَا  ا  ومَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  يتُمْ ضِ رَ
 ، بِّ ــا رَ ــالــوا: يَ ، قَ لِـــكَ ــنْ ذَ ــلَ مِ ــضَ فْ ــمْ أَ ــطِــيــكُ عْ ــا أُ نَ : أَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــكَ ــقِ ــلْ ــنْ خَ مِ
ــالَ  فَ انِـــي،  ـــوَ ضْ ــمْ رِ ــكُ ــيْ ــلَ ـــلُّ عَ حِ : أُ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــكَ لـِ ـــنْ ذَ ـــلُ مِ ـــضَ فْ ءٍ أَ ـــيْ يُّ شَ أَ وَ

ص٨١٩-٨٢٠. سعدي،  ابن  تفسير   (١)
السعدي (١٨١/١). عيسى  د.  وموانعه،  شروطه  األخروي.  الوعد   (٢)

.١٨٨ برقم   (٣)

١٢Ú‰¶a@›Á˛@اهللاهللا @·Ìäÿm@Âfl@âÏï
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ا»(١). بَدً أَ هُ  دَ عْ بَ م  يْكُ لَ عَ طُ  خَ سْ أَ
ومنها أن اهللا يكرمهم بكشف الحجاب ورؤيتهم له سبحانه،   -٦
ا  «إِذَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  صهيب  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
يْئًا  شَ ونَ  يدُ رِ تُ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ ــهُ   الــلَّ قُولُ  يَ  : الَ قَ  ، نَّةَ الْجَ نَّةِ  الْجَ لُ  أَهْ لَ  خَ دَ
نَ  مِ نَا  نَجِّ تُ وَ نَّةَ  الْجَ نَا  لْ خِ تُدْ لَمْ  أَ نَا،  وهَ جُ وُ بَيِّضْ  تُ لَمْ  أَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  مْ كُ يدُ زِ أَ
النَّظَرِ  نَ  مِ مْ  إِلَيْهِ بَّ  أَحَ يْئًا  شَ طُوا  أُعْ ا  مَ فَ  ، ابَ جَ الْحِ فُ  شِ يَكْ فَ  : الَ قَ ؟  النَّارِ

 $  #  "  !﴿  : ةَ اآليَ هِ  ذِ هَ تَالَ  مَّ  ثُ  : ادَ زَ وَ ک»...  مْ  هِ بِّ رَ إِلَى 
﴾ [يونس:٢٦](٢).  %

وما  القوم  بين  «وما  حديث:  على  ا  تعليقً حجر۴  ابن  قال 
وجـــهـــه»: «كـــأن  عــلــى  الــكــبــريــاء  رداء  إال  ربـــهـــم  إلـــى  يــنــظــروا  أن  بــيــن 
الــمــؤمــنــيــن إذا تــبــوؤا مــقــاعــدهــم مــن الــجــنــة لــوال مــا عــنــدهــم مــن هــيــبــة 
إكرامهم  أراد  فإذا  حائل،  الرؤية  وبين  بينهم  حال  لما  الجالل  ذي 
حــفــهــم بــرأفــتــه، وتــفــضــل عــلــيــهــم بــتــقــويــتــهــم عــلــى الــنــظــر إلــيــه ســبــحــانــه، 
ثـــم وجــــدت فـــي حـــديـــث صــهــيــب الــمــتــقــدم فـــي تــفــســيــر قـــولـــه تــعــالــى: 
بــــرداء  الــــمــــراد  أن  عـــلـــى  يــــدل  مـــا   ﴾  & %  $  #  "   !﴿
الــكــبــريــاء فـــي حـــديـــث أبـــي مـــوســـى الـــحـــجـــاب الـــمـــذكـــور فـــي حــديــث 

لهم»(٣). ا  إكرامً الجنة  ألهل  يكشفه  ڽ  وأنه  صهيب، 
نَ  وْ ـــرَ ـــتَ ـــمْ سَ ـــكُ نَّ قـــال ابـــن كــثــيــر۴ فــي تــعــلــيــقــه عــلــى حــديــث: «إِ

.٢٨٢٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٥٤٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.١٨١ برقم   (٢)

باختصار. الباري(٤٣٣/١٣)  فتح  انظر   (٣)



١٤

٨-٦-٢٠١٧

مثل  فــي  الــرؤيــة تــقــع  أن  هــذا الــســيــاق إلــى  ــا»: «فــأرشــدهــم  ــانً ــيَ عَ ــمْ  ــكُ بَّ رَ
أوقـــات الــعــبــادة، فــكــأن الــمــريــديــن مــن األخــيــار يــرون اهللا ک فــي 
يــرون  إنــهــم  حتى  عــال  مــقــام  وهــذا  وعشية،  غــدوة  النهار  طــرفــي  مثل 
ــــر الــقــمــر فــي  ربـــهـــم ک وهــــم عــلــى أرائـــكـــهـــم وســــررهــــم، كــمــا يُ
ــا فــي الــمــجــمــع  الــدنــيــا فــي مــثــل هــذه األحـــوال، يــرون اهللا تــعــالــى أيــضً
الجنة  أهل  يجتمع  حيث  الجمع،  أيام  مثل  في  وهو  األشمل  األعم 
على  فيه  ويجلسون  أبــيــض،  مسك  مــن   – متسع  أي   – أفيح  واد  فــي 
قـــدر مــنــازلــهــم، فــمــنــهــم مــن يــجــلــس عــلــى مــنــابــر مــن نـــور، ومــنــهــم مــن 
يـــجـــلـــس عـــلـــى مـــنـــابـــر مـــن ذهــــــب.. وغـــيـــر ذلــــك مـــن أنــــــواع الـــجـــواهـــر 
وغــيــرهــا، ثــم تــفــاض عــلــيــهــم الــخــلــع، وتــوضــع بــيــن أيــديــهــم الــمــوائــد 
وال  سمعت،  أذن  وال  رأت،  عين  ال  مما  واألشربة  األطعمة  بأنواع 
ويباشرون  كذلك،  الطيب  بأنواع  يُطيبون  ثم  بشر،  قلب  على  خطر 
مــن أنــواع اإلكـــرام مــا لــم يــخــطــر فــي بــال أحــد قــبــل ذلــك، ثــم يــتــجــلــى 
ا،  ا واحــدً لــهــم الــحــق جــل جــاللــه ســبــحــانــه وتــعــالــى ويــخــاطــبــهــم واحــدً

األحاديث»(١). ذلك  على  دلت  كما 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

.(٣٠٤/٢-٣٠٥) والمالحم  الفتن  في  النهاية   (١)

١٤Ú‰¶a@›Á˛@اهللاهللا @·Ìäÿm@Âfl@âÏï
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الكلمة الثانية

      

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي 
 : ــتْ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــهَ بِّ ــارُ إِلَـــى رَ ــتِ الــنَّ ــكَ ــتَ هــريــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «اشْ
سٍ  نَفَ وَ  ، تَاءِ الشِّ فِي  سٍ  نَفَ  : يْنِ سَ بِنَفَ ا  لَهَ نَ  ذِ أَ فَ ا،  بَعْضً ي  بَعْضِ لَ  كَ أَ  ! بِّ رَ
ــنَ  ونَ مِ ــدُ ــجِ ــا تَ ـــدُّ مَ شَ أَ ، وَ ــرِّ ــحَ ــنَ الْ ونَ مِ ــدُ ــجِ ــا تَ ــدُّ مَ شَ ــو أَ ــهُ ، فَ ــيْــفِ فِــي الــصَّ

.(١ )« يرِ رِ هَ مْ لزَّ ا
عثيمين۴:  ابن  الشيخ  ا»: قال  هَ بِّ إِلَى رَ النَّارُ  تِ  تَكَ قوله: «اشْ
وهذا  اهللا،  ويناجي  اهللا  مع  يتكلم  ک  هللا  بالنسبة  الجماد  أن  «فيه 

 ³  ²﴿ تعالى:  اهللا  يقول  القرآن  ففي  والسنة،  القرآن  في  ظاهر 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

كثير»(٢). السنة  وفي  [فصلت:١١]،   ﴾  Ã

.٦١٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٣٧ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٥٨٨/٣) مسلم  صحيح  على  التعليق   (٢)

الكلمة الثانية
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انِ  نَ ذُ أُ وَ  ، انِ رَ بْصِ تُ يْنَانِ  عَ لَهُ  النَّارِ  نَ  مِ نُقٌ  عُ جُ  رُ قولهملسو هيلع هللا ىلص: «يَخْ منها 
 ، نِيدٍ عَ بَّارٍ  جَ لِّ  بِكُ  : ثٍ بِثَالَ لْتُ  كِّ وُ إِنِّي   : قُولُ يَ نْطِقُ  يَ انٌ  لِسَ وَ  ، انِ عَ مَ تَسْ

ينَ »(١). رِ وِّ صَ بِالْمُ وَ  ، رَ آخَ اهللاِ  عَ  مَ ا  عَ دَ نْ  مَ لِّ  كُ وَ
ورو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص 
يــنَ  ــرِ ــبِّ ــكَ ــتَ ــمُ تُ بِــالْ وثِـــــرْ : أُ ـــارُ ــالَــتِ الـــنَّ ــقَ ، فَ ـــةُ ـــنَّ ـــجَ الْ ـــتِ الـــنَّـــارُ وَ ـــاجَّ ـــحَ قـــال: «تَ
ــاءُ الــنَّــاسِ  ــفَ ــعَ ــنِــي إِالَّ ضُ ــلُ خُ ــدْ ــا لِــي الَ يَ ــمَ : فَ ــنَّــةُ ــتِ الْــجَ ــالَ قَ ، وَ يــنَ ــبِّــرِ ــتَــجَ الْــمُ وَ
بِكِ  ــمُ  حَ رْ أَ ــتِــي  ــمَ حْ رَ ــتِ  نْ أَ ــا  ــمَ إِنَّ  : نَّةِ لِلْجَ ــهُ  الــلَّ ــالَ  قَ  ، مْ هُ زُ جَ عَ مْ وَ طُهُ قَ سَ وَ
ــنْ  بُ بِــكِ مَ ـــذِّ عَ ابِــي أُ ــذَ ــتِ عَ نْ ــا أَ ــمَ : إِنَّ ـــالَ لِــلــنَّــارِ قَ ــادِي، وَ ــبَ ــنْ عِ ـــاءُ مِ شَ ــنْ أَ مَ
تَلِئُ  تَمْ فَال   ، النَّارُ ا  مَّ أَ فَ ا،  هَ لْؤُ مِ ا  مَ نْكُ مِ ةٍ  ــدَ احِ وَ لِّ  لِكُ وَ بَادِي،  عِ نْ  مِ اءُ  شَ أَ
  وَ ــزْ يُ وَ  ، تَلِئُ تَمْ نَاكَ  هُ فَ  ، طْ قَ  ، طْ قَ  : تَقُولُ فَ ا،  فِيهَ هُ  لَ جْ رِ هُُ  اللَّ عَ  يَضَ تَّى  حَ
ــإِنَّ  ، فَ ــنَّــةُ ــا الْــجَ مَّ أَ ا، وَ ــدً حَ ــهِ أَ ــقِ ــلْ ــنْ خَ ــهُ مِ ــظْــلِــمُ الــلَّ ال يَ ، وَ ــضٍ ــعْ ا إِلَــى بَ هَ بَعْضُ

ا»(٢). قً لْ خَ ا  لَهَ ئُ  نْشِ يُ هَ  اللَّ
وشدة  الحر،  شدة  من  ا»  بَعْضً ي  بَعْضِ لَ  كَ الحديث:«أَ في  «قوله 
الــبــرد، فـــأذن اهللا لــهــا أن تــتــنــفــس فــي الــشــتــاء، وتــتــنــفــس فــي الــصــيــف، 
نــفــس فــي الــصــيــف لــيــخــف عــلــيــهــا الــحــر، وفـــي الــشــتــاء لــيــخــف عــلــيــهــا 
جهنم،  فيح  من  يكون  الحر،  من  تجدون  ما  فأشد  هذا  وعلى  البرد، 

جهنم»(٣). زمهرير  من  الزمهرير  من  يكون  ما  وأشد 
على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٨٤٣٠ برقم   (١٥٢/١٤) أحمد  اإلمــام  مسند   (١)

الشيخين. شرط 
.٢٨٤٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٨٥٠ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى صـــحـــيـــح مـــســـلـــم لــلــشــيــخ ابـــــن عـــثـــيـــمـــيـــن۴، شـــــرح كـــتـــاب الـــصـــالة   (٣)

١٦CbflËğiflâ @ flμčg @ŽâbŞ‰€a @ čoflÿfln žëaD @ZsÌÜy@Ääë
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عــن  تــعــالــى  قـــال  الــجــنــة،  وكـــذلـــك  اآلن،  مــخــلــوقــة  الـــنـــار  أن   -١
Í ﴾  [آل عمران:١٣١]. وقال عن الجنة:   Ì  Ë﴿ :النار
عن  النهي  حــديــث  وفــي  عــمــران:١٣٣]،  -﴾ [آل   ,  +﴿

تسجر(١)(٢). جهنم  بأن  ذلك  لل  عُ الظهيرة؛  قائم  قام  إذا  الصالة 
أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  گ  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
ابُ  ــــوَ بْ أَ ـــتْ  ـــقَ ـــلِّ غُ وَ  ، ـــنَّـــةِ ـــجَ الْ ابُ  ـــــوَ بْ أَ ــتْ  ــتِّــحَ فُ  ، ـــانُ ـــضَ مَ رَ ــــلَ  خَ دَ ا  قـــال: «إِذَ

اآلن. وجودها  على  آخر  دليل  وهذا   ،(٣)« نَّمَ هَ جَ
الــشــديــد  الـــبـــرد  فــفــيــهــا  الــــعــــذاب،  مـــن  ــــا  ألــــوانً جــهــنــم  فـــي  أن   -٢

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ﴿ قــال تــعــالــى:  الــشــديــد،  والــحــر 
 ¨  §  ¦﴿ تعالى:  وقال  ¿﴾ [ص:٥٧-٥٨]،   ¾  ½  ¼
فــالــحــمــيــم  [الـــنـــبـــأ:٢٤-٢٥].   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
الـــحـــار الــــذي قـــد انــتــهــى حــــره، وأمــــا الـــغـــســـاق: فــهــو الـــبـــارد الــــذي ال 
فــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو نـــتـــنـــه،  مـــن  يـــواجـــه  وال  بـــــرده،  مـــن  يــســتــطــاع 
«لَوْ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  مسنده 

يَا»(٤). نْ الدُّ لَ  هْ أَ تَنَ  نْ َ ألَ يَا،  نْ الدُّ فِي  اقُ  رَ هَ يُ اقٍ  سَّ غَ نْ  مِ ا  لْوً دَ نَّ  أَ
.(٥٨٤/٣) ومواقيتها 

للنووي (٣٥٦/٦). مسلم  صحيح  شرح  ا،  بليغً ا  إيقادً عليها  يوقد  أي:   (١)
.٨٣٢ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

.١٠٧٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٢٧٧ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
لغيره. حسن  حديث  محققوه:  وقال   ،١١٢٣٠ برقم   (٢٣١/١٧) (٤)

=
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الـــصـــيـــف  بـــنـــفـــس  لـــهـــا  أُذن  ولــــذلــــك  الـــــنـــــار،  هـــــذه  حــــر  شـــــدة   -٣
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  قال  والشتاء، 
الــمــراد  أن  عــلــى  الــمــفــســريــن  أكــثــر   .[٦ ﴾ [الــتــحــريــم:   μ  ´
بـــالـــحـــجـــارة حـــجـــارة مـــن الــكــبــريــت األســـــود، تـــوقـــد بــهــا الـــنـــار وفــيــهــا 
خــمــســة أشـــيـــاء: ســرعــة االتـــقـــاد، نــتــن الــرائــحــة، كــثــرة الـــدخـــان، شــدة 

.(١) يت  مِ حَ إذا  حرها  قوة  باألبدان،  االلتصاق 
رو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص 
رِّ  حَ نْ  مِ ا  ءً زْ جُ بْعِينَ  سَ نْ  ءٌ مِ زْ جُ مَ  آدَ ابْنُ  وقِدُ  يُ الَّتِي  هِ  ذِ هَ مْ  كُ ارُ «نَ قال: 
ــا  ــهَ نَّ ــإِ «فَ  : ـــالَ قَ  ! اهللاِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــةً  ــيَ ــافِ ــكَ لَ ــتْ  ــانَ كَ إِنْ  اهللِ  وَ ــوا:  ــالُ قَ  ، ــمَ ــنَّ ــهَ جَ

ا»(٢). هَ رِّ حَ ثْلُ  مِ ا  هَ لُّ كُ ا،  ءً زْ جُ تِّينَ  سِ وَ ةٍ  عَ بِتِسْ ا  يْهَ لَ عَ لَتْ  فُضِّ
ــمــع حــطــب الــدنــيــا  قــال الــقــرطــبــي۴: «وبــيــان ذلــك أنــه لــو جُ
ا، لـــكـــان الـــجـــزء الـــواحـــد مـــن أجـــــزاء نــار  فـــأوقـــد كــلــه حــتــى صـــار نـــــارً
بينه  كما  الــدنــيــا،  نــار  حــر  مــن  أشــد  ا  جــزءً سبعين  مــن  هــو  الــذي  جهنم 
الدنيا،  نار  أي  كافية،  كانت  إن  واهللا  قالوا  قوله:  الحديث  آخر  في 

ا»(٣). ضعفً وستين  بتسعة  عليها  فُضلت  بأنها  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فأجابهم 
٤- قــدرة اهللا الــعــظــيــمــة، أن جــعــل فــي الــنــار مــن ألـــوان الــعــذاب 
الحر  ففيها  قدرته،  عظيم  العارفون  به،  المؤمنون  إال  يصدقه  ال  ما 

.(٣٥٤/١) القرطبي۴  تفسير   (١)
.٢٨٤٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٢٦٥ برقم   البخاري  صحيح   (٢)

ص٣٤٣. اآلخرة  وأمور  الموتى  أحوال  في  التذكرة   (٣)

١٨CbflËğiflâ @ flμčg @ŽâbŞ‰€a @ čoflÿfln žëaD @ZsÌÜy@Ääë
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وأنواع  والعقارب،  الحيَّات،  وفيها  الشديد،  البرد  وكذلك  الشديد، 
اهللا  جعلها  التي  الزقوم  شجرة  فيها  أن  كما  المؤذية(١)،  الحشرات 

 A  @  ?  >  =  <﴿ تعالى:  قال  للظالمين،  فتنة 
[الــــــدخــــــان:   ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B
 ﴾n  m  l  k  j  i  h﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٤٣-٤٦
له  وسلم  به،  فآمن  ربه  عظمة  عرف  لعبد  فهنيئًا   .[٦٤ [الصافات: 

قدره.  حق  ره  وقدَّ أمره، 
يــســعــى  وأن  الـــنـــار،  مـــن  بــــاهللا  يــســتــعــيــذ  أن  الـــمـــؤمـــن  عــلــى  أن   -٥
ويأمر  النار  من  يستعيذ  ما  ا  كثيرً النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكــان  منها،  نفسه  لفكاك 
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو فقد  وغيرها،  الصالة  في  بذلك 
بِاهللِ  وا  ذُ وَّ «تَعَ ألصحابه:  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدريگ  سعيد  أبي 

.(٢) النَّارِ  ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِاهللِ  وذُ  نَعُ الوا:  قَ  ،« النَّارِ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ
قــــــــال أنــــــــــسگ كـــــمـــــا فــــــي الــــصــــحــــيــــحــــيــــن: كــــــــان أكـــــثـــــر دعــــــاء 
ــا  ــنَ قِ ، وَ ــنَــةً ــسَ ةِ حَ ــــرَ فِـــي اآلخِ ، وَ ــنَــةً ــسَ ــيَــا حَ نْ ـنَــا فِـــي الــدُّ ــا آتـِ ــنَ بَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:«رَ

.(٣)« النَّارِ ابَ  ذَ عَ
أن  حاتمگ  بن  عدي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
الصحيحة  السلسلة  انــظــر:  الــعــلــم.  أهــل  بــعــض  حسنها  وآثـــار  أحــاديــث  بــذلــك  وردت   (١)

ص٢٨٨-٢٨٩.  ۴ الحنبلي  رجب  البن  النار  من  والتخويف   ،٣٤٢٩ برقم 
.٢٨٦٧ برقم   (٢)

.٢٦٩٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٣٨٩ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
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يْنَهُ  بَ وَ يْنَهُ  بَ لَيْسَ  هُ  اللَّ هُ  لِّمُ يُكَ سَ إِالَّ  دٍ  حَ أَ نْ  مِ مْ  نْكُ مِ ا  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
الَ  فَ نْهُ  مِ مَ  أَ شْ أَ نْظُرُ  يَ وَ  ، مَ دَّ قَ ا  مَ إِالَّ    يَرَ الَ  فَ نْهُ  مِ نَ  مَ يْ أَ يَنْظُرُ  فَ  ، انٌ مَ جُ تُرْ
 ، ــهِ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــقَ ــارَ تِــلْ  إِالَّ الــنَّ ـــرَ ــالَ يَ ــهِ فَ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــرُ بَ ــظُ ــنْ يَ ، وَ مَ ـــدَّ ــا قَ  إِالَّ مَ ـــرَ يَ

 .(١)« ةٍ رَ تَمْ قِّ  بِشِ لَوْ  وَ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد   

J‡È√€q_<<‰fvëÊ

.١٠١٦ برقم   (١)

٢٠CbflËğiflâ @ flμčg @ŽâbŞ‰€a @ čoflÿfln žëaD @ZsÌÜy@Ääë
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الكلمة الثالثة

             

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
عمرک  بن  اهللا  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو فقد 
الِ  وَ زَ ـــنْ  مِ ــكَ  بـِ ـــــوذُ  عُ أَ ــــي  نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ ملسو هيلع هللا ىلص: «الـــلَّ ـــبِـــيِّ الـــنَّ ـــــاءِ  عَ دُ ـــنْ  مِ ــــانَ  كَ قـــال: 

.(١)« طِكَ خَ سَ يعِ  مِ جَ وَ  ، تِكَ مَ نِقْ ةِ  اءَ فُجَ وَ  ، افِيَتِكَ عَ لِ  وُّ تَحَ وَ  ، تِكَ مَ نِعْ
الدنيا  لخيري  وجامعة  عظيمة  أدعية  على  اشتمل  الحديث  هذا 

 , وتـــي جــوامــع الــكــلــم، قــال تــعــالــى: ﴿+  واآلخـــرة، والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أُ
﴾ [النجم:٣-٤].  5  4  3  2  1  0  /  .  -

هي  االستعاذة   :« تِكَ مَ نِعْ الِ  وَ زَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ قوله: 
تصرف  وما  عاذ  لفظ  أن  «اعلم  القيم۴:  ابن  قال  العوذ،  طلب 
مـــنـــهـــا تــــدل عـــلـــى الـــتـــحـــرز والـــتـــحـــصـــن والــــنــــجــــاة، وحـــقـــيـــقـــة مــعــنــاهــا: 
الــــهــــروب مـــن شــــيء تـــخـــافـــه إلــــى مـــن يــعــصــمــك مـــنـــه، ولـــهـــذا يــســمــى 

.٢٧٣٩ برقم   (١)

الكلمة الثالثة
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ا»(١). رً زَ ووَ ملجأ  يسمى  كما  ا،  عاذً مَ به:  المستعاذ 
لتجأ  ويُ به،  ويُعتصم  العوذ،  منه  يُطلب  الذي  هو  به  «والمستعاذ 
إال  ــســتــعــاذ  يُ فــال  واألرض،  الــســمــوات  جــبــار  اهللا  وهــو  إلــيــه،  ــهــرب  ويُ
ــســتــعــاذ بــأحــد مــن خــلــقــه، بــل هــو الــذي يــعــيــذ الــمــســتــعــيــذيــن،  بــه، وال يُ

به»(٢). استعاذوا  ما  شر  من  ويمنعهم  ويعصمهم 
ونــعــم اهللا كــثــيــرة عــلــى عــبــاده ومــتــتــابــعــة بــتــتــابــع الــلــيــل والــنــهــار، 

 +  *  )  (  '  & %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 
[أبراهيم:٣٤].  ﴾2  1  0  /  .  - ,

تعدلها  ال  نعمة  وهي  الدين،  لهذا  الهداية  نعمة  نعمة  وأعظم 
 O  N  M  L  K﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــلــهــا،  األرض  كــنــوز 

U﴾ [المائدة:٣].  T  S  R  Q  P

 "  !﴿ الـــنـــعـــمـــة:  بـــهـــذه  نــبــيــه  عـــلـــى  مـــمـــتـــنـــا  تـــعـــالـــى  وقــــال 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' &  %  $  #
 ﴾>  =  <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1

.[٥٢ :الــشــور]
أن  عاصمگ  بن  زيد  بن  اهللا  عبد  حديث  من  الصحيحين  وفي 

الفوائد (٢٠٠/٢). بدائع   (١)
ص٩٢٢. البدر  عبدالرزاق  د.  واألذكار،  األدعية  فقه   (٢)

٢٢C flŸčn fl‡ž»č„ @ čfiaflÎflã @ žÂčfl @ flŸči @ ŽáÏ Ž«flc @Ôğ„čg @ Ş·ŽËŞ‹€aD @ZsÌÜy@Ääë
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بِي»(١). هُ  اللَّ مُ  اكُ دَ هَ فَ الً  الَّ ضُ مْ  كُ دْ أَجِ لَمْ  لألنصار: «أَ قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
 ´﴿ ڽ:  فقال  النعمة  بهذه  الجنة  أهل  على  اهللا  وامتن 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ü﴾ [األعراف:٤٣].  Û  Ú  Ù  Ø  ×

والــــفــــعــــل،  والــــــقــــــول  بــــالــــقــــلــــب  بــــالــــشــــكــــر  الــــنــــعــــم  هـــــــذه  ودوام 
 ?  >  =﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــذنـــوب،  بــالــمــعــاصــي  وزوالـــهـــا 
 ﴾I  H  G  F  E  D  C B  A  @
 7  6  5  4  3  2﴿ تــعــالــى:  وقــال  [إبــراهــيــم:٧]، 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B

.[١١٢ [النحل:
ـــوذُ  عُ ـــي أَ ــمَّ إِنِّ ــهُ قــال الــشــيــخ عــبــد اهللا الــبــســام۴: «قــولــه: «الــلَّ
وهــو  اهللا، فــهــو الــمــعــطــي  بــيــد  األمــور كــلــهــا   ،  « ــتِــكَ ــمَ نِــعْ الِ  وَ زَ ــنْ  مِ بِــكَ 
هي  النعم  زوال  من  واالعتصام  فاالستعاذة  ألمــره،  راد  ال  المانع، 
يــزيــلــهــا،  ال  أن  مــعــطــيــهــا  يـــســـأل  فــهــو  مــوقــعــهــا،  وواقـــعـــة  مــوضــعــهــا  فـــي 
العصمة  ضمنًا  يسأل  فهو  الذنوب،  بسبب  غالبًا  يكون  النعم  وزوال 

 Ñ  Ð﴿ تعالى:  قال  النعم،  زوال  سبب  هي  التي  الذنوب  من 
.١٠٦١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٣٣٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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﴾ [الروم:٤١]"(١).  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
بعد  أعــظــم الــنــعــم  مــن  الــعــافــيــة  نــعــمــة   ،« ــتِــكَ ــافِــيَ عَ لِ  ــوُّ ــحَ تَ «وَ قــولــه: 
حــديــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو واإلســــــــالم،  اإليــــمــــان  نـــعـــمـــة 
ثــم  الــمــنــبــر  عــلــى  الــصــديــقگ  بــكــر  أبـــو  قـــام  قـــال:  رافــــع،  رفاعة بن 
بــكــى  ثــم  الــمــنــبــر  عــلــى  األول  عـــام  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  قـــام  فــقــال:  بــكــى، 
ــيــنِ  ــقِ ــيَ ــد الْ ــعْ ــط بَ ــعْ ا لَــمْ يُ ـــدً حَ ـــإنَّ أَ ، فَ ــةَ ــيَ ــافِ ــعَ الْ ــوَ وَ ــفْ ــعَ هَ الْ ــوا اللَّ ــلُ فــقــال: «سَ

.(٢)« افِيَةِ الْعَ نَ  مِ ا  يرً خَ
«فجمع  الــمــذكــور:  الــحــديــث  عــلــى  ا  تعليقً الــقــيــم۴  ابــن  قــال 
بــيــن عــافــيــتــي الــديــن والــدنــيــا، وال يــتــم صــالح الــعــبــد فــي الــداريــن إال 
بــالــيــقــيــن والــعــافــيــة، فــالــيــقــيــن يــدفــع عــنــه عــقــوبــات اآلخــــرة، والــعــافــيــة 
تــدفــع عــنــه أمــــراض الــدنــيــا فـــي قــلــبــه وبـــدنـــه، فــجــمــع أمـــر اآلخــــرة فــي 

كلمة(٣). في  كله  الدنيا  وأمر  كلمة، 
قــد  كــــان  إذا  ألنــــه  ســـبـــحـــانـــه؛  عــافــيــتــه  تـــحـــول  مـــن  واســـتـــعـــاذملسو هيلع هللا ىلص 
عــنــه  تــحــولــت  فـــإن  الـــداريـــن،  بــخــيــر  ظــفــر  فــقــد  بــعــافــيــتــه،  اهللا  اخــتــصــه 
يــن والــدنــيــا  الــدِّ الــداريــن، فــإن الــعــافــيــة بــهــا صــالح  فــقــد أصــيــب بــشــر 

.(٤ كــمــا تــقــدم»(
األحكام (٤٣٥/٦). توضيح   (١)

الترمذي (١٨٠/٣)  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٥٥٨ برقم   (٢)
.٢٨٢١ برقم 

زاد المعاد (١٩٧/٤).  (٣)
السابق. المصدر   (٤)

٢٤C flŸčn fl‡ž»č„ @ čfiaflÎflã @ žÂčfl @ flŸči @ ŽáÏ Ž«flc @Ôğ„čg @ Ş·ŽËŞ‹€aD @ZsÌÜy@Ääë
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»: الـــفـــجـــاءة هـــي الــبــغــتــة الــتــي تــأخــذ  ـــتِـــكَ ـــمَ ةِ نِـــقْ ــــاءَ ــــجَ فُ «قـــولـــه: «وَ
اإلنــســان مــن حــيــث ال يــكــون عــنــده ســابــق إنـــذار وإخــطــار وتــحــذيــر، 
حين  والت  العذاب،  ويبغته  النقمة،  تفجأه  حيثما  مأمنه  من  فيؤخذ 

 :  9  8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــال  مــفــر،  وال  مــنــاص 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 ﴾S  R  Q  P  O  N  M  L  K J  I  H  G

[األعراف:٩٧-٩٩]»(١).
مــن  انــتــقــم  إذا  ألنــه  اهللاڽ  نــقــمــة  فــجــاءة  مــن  «واســتــعــاذملسو هيلع هللا ىلص 
ــســتــدفــع  الــعــبــد فــقــد أحــل بــه مــن الــبــالء مــا ال يــقــدر عــلــى دفــعــه، وال يُ

ا»(٢). جميعً اجتمعوا  وإن  المخلوقين،  بسائر 
ألنه  سخطه؛  جميع  من  استعاذملسو هيلع هللا ىلص   :« طِكَ خَ سَ يعِ  مِ جَ «وَ قوله: 
ڽ إذا ســخــط عــلــى الــعــبــد فــقــد هــلــك وخــســر، ولــو كــان الــســخــط 
فــــي أدنـــــى شــــيء وبـــأيـــســـر ســـبـــب، ولــــهــــذا قــــال الــــصــــادق الـــمـــصـــدوق 

سخط»(٣). لكل  شاملة  العبارة  بهذه  وجاء  سخطك  وجميع 
صاحب  الحارث  بن  بالل  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
نْ  مِ ةِ  لِمَ بِالْكَ مُ  لَّ لَيَتَكَ مْ  كُ دَ حَ أَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
هُ  انَ وَ ضْ رِ ا  بِهَ لَهُ  هُ  اللَّ تُبُ  يَكْ فَ  ، لَغَتْ بَ ا  مَ غَ  بْلُ تَ نْ  أَ ظُنُّ  يَ ا  مَ  ، ِ اهللَّ انِ  وَ ضْ رِ

األحكام (٤٣٥/٦). توضيح   (١)
ص٤٢١. للشوكاني۴  الذاكرين  تحفة   (٢)

السابق. المصدر   (٣)
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ظُنُّ  يَ ا  مَ  ، اهللاِ طِ  خَ سَ نْ  مِ ةِ  لِمَ بِالْكَ مُ  لَّ لَيَتَكَ مْ  كُ دَ حَ أَ إِنَّ  وَ  ، اهُ قَ لْ يَ مِ  وْ يَ إِلَى 
.(١)« اهُ قَ لْ يَ مِ  وْ يَ إِلَى  طَهُ  خَ سَ ا  بِهَ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ تُبُ  يَكْ فَ لَغَت،  بَ ا  مَ غَ  بْلُ تَ نْ  أَ

قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ي  ــدِ ــتْ يَ ــعَ قَ ــوَ ــهُ فَ ــتُ ــسْ ــمَ ــتَ ــالْ ، فَ اشِ ــرَ ــفِ ــنَ الْ ــةً مِ ــلَ ــيْ ملسو هيلع هللا ىلص لَ ـــولَ اهللاِ سُ تُ رَ ــدْ ــقَ «فَ
 : قُولُ يَ وَ  هُ وَ  ، تَانِ وبَ نْصُ مَ ا  مَ هُ وَ  ، دِ جِ سْ الْمَ فِي  وَ  هُ وَ  ، يْهِ مَ دَ قَ بَطْنِ  لَى  عَ
وذُ  عُ أَ وَ  ، تِكَ وبَ قُ عُ نْ  مِ اتِكَ  افَ عَ بِمُ وَ  ، طِكَ خَ سَ نْ  مِ اكَ  ضَ بِرِ وذُ  عُ أَ مَّ  هُ اللَّ
.(٢)« كَ سِ فْ نَ لَى  عَ نَيْتَ  ثْ أَ ا  مَ كَ نْتَ  أَ  ، يْكَ لَ عَ نَاءً  ثَ ي  صِ حْ أُ الَ   ، نْكَ مِ بِكَ 

أنه  وذلك  لطيف،  معنى  هذا  في  الخطابي:  قال  النووي،  قال 
وبمعافاته  سخطه،  من  برضاه  يجيره  أن  وسأله  تعالى  باهللا  استعاذ 
المعافاة  وكذلك  متقابالن،  ضدان  والسخط  والرضاء  عقوبته،  من 
به  استعاذ  اهللاچ،  وهو  له  ضد  ال  ما  ذكر  إلى  صار  فلما  والعقوبة، 
مــنــه ال غــيــر، ومــعــنــاه االســتــغــفــار مــن الــتــقــصــيــر فــي بــلــوغ الــواجــب من 

عليه(٣).اهـ والثناء  عبادته  حق 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد    

J‡È√€q_<‰fvëÊ

صحيح. حسن  حديث  وقال:   ،٢٣١٩ برقم   (١)
.٤٨٦ برقم   (٢)

مسلم (٤٢٧/٤). صحيح  شرح   (٣)

٢٦C flŸčn fl‡ž»č„ @ čfiaflÎflã @ žÂčfl @ flŸči @ ŽáÏ Ž«flc @Ôğ„čg @ Ş·ŽËŞ‹€aD @ZsÌÜy@Ääë
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الكلمة الرابعة

 

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ تعالى:  قال 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c b
الخطابگ:  بن  عمر  المؤمنين  أمير  قال   .[٨ l﴾ [المنافقون: 
ما  بغير  الــعــز  نطلب  فمهما  بــاإلســالم،  اهللا  فأعزنا  قــوم  أذل  كنا  «إنــا 

اهللا»(١). أذلنا  به؛  اهللا  أعزنا 
أن  عـــبـــاسک  بــــن  ا حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  ورو
ـــنِ  ـــيْ ـــلَ جُ لـــرَّ ا ــــنِ  يْ ــــذَ هَ ــــبِّ  حَ بِــــأَ مَ  ـــــــالَ سْ ِ اإلْ ـــــزَّ  عِ أَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ قــــال: «ا لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
لــيــهِ  إِ ا  مَ بَّهُ حَ أَ انَ  كَ  : الَ قَ  ،« طَّابِ لْخَ ا بْنِ  ــرَ  ــمَ بِــعُ وْ  أَ لٍ  هْ جَ بِي  بِأَ  ، لَيْكَ إِ

.(٢ ) ــرُ ــمَ عُ
جزء من حديث في مستدرك الحاكم (٢٣٦/١-٢٣٧)، وقال الحاكم: صحيح على   (١)

صحيح. سنده  محققه:  وقال  الشيخين،  شرط 
برقم ٣٦٨١ وقال: هذا حديث صحيح غريب، وصححه األلباني ۴ في صحيح   (٢)

.٢٩٠٧ برقم  الترمذي (٢٠٤/٣)  سنن 

الكلمة الرابعة
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عمر»(١). أسلم  منذ  أعزة  زلنا  «ما  مسعودگ:  ابن  وقال 
الــعــز خــالف الــذل، والــعــز فــي األصــل الــقــوة والــشــدة والــغــلــبــة، 
ــغــلــب وال  يــقــال: عــز، يــعــز بــالــفــتــح إذا اشــتــد، ورجــل عــزيــز: مــنــيــع ال يُ
ال  حتى  قــلَّ  عــزيــز؛  وهــو  وعــزازة  وعــزة  عــزا  بالكسر  يعز  وعــز  يُقهر، 

.(٢ يوجد(
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿ تــعــالــى:  قــال 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ﴾μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤
٥٤]. أي جانبهم غليظ على الكافرين، لين على المؤمنين. [المائدة: 
 «  ª  ©  ̈  §     ¦﴿ ڽ:  قـــــولـــــه  وأمـــــــــا 
[النساء: ١٣٩].   ﴾¶  μ  ́  ³  ²  ±  °  ̄  ®¬
فإن العزة تعني المنعة والقوة، والمعنى: أيطلبون - أي أهل النفاق - عند 

الكافرين المنعة والقوة باتخاذهم أولياء من دون أهل اإليمان(٣).
اهللا  عند  من  والنصرة  المنعة  فــإن  أي   ﴾¶  μ  ´  ³ ² ﴿
اهللا. يعزهم  حتى  المؤمنين  من  أولياء  اتخذوا  فهالَّ  المنعة،  له  الذي 
«أمـــا الــعــزة الــمــنــســوبــة هللاک ورســولــه والــمــؤمــنــيــن فــي قــولــه 

.٣٦٨٤ برقم  البخاري  صحيح   (١)
عــزز  الـــعـــرب:  ولـــســـان  ص٥٦٣،  لــلــراغــب  والـــمـــفـــردات   ،(٣٨/٤  ) الــلــغــة  مــقــايــيــس   (٢)

.(٣٧٤/٥)
بتصرف.  (٢٥٩٨/٤) الطبري۴  تفسير   (٣)

٢٨ÂÌÜ€bi @ãaån«¸a
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من  قهره  اهللا  عزة  فإن   ،﴾g  f  e  d﴿ تعالى: 
المؤمنين  وعزة  كلها،  األديان  على  دينه  إظهار  رسوله  وعزة  دونه، 
والقوة  الغلبة  وهللا  المعنى:  وقيل:  أعدائهم،  على  إياهم  اهللا  نصر 
طلب  على  التهييج  هذا  من  المقصود  وقيل:  وللمؤمنين،  ولرسوله 
في  واالنتظام  عبوديته،  إلى  وااللتجاء  تعالى،  اهللا  جناب  من  العزة 
جــمــلــة عــبــاده الــمــؤمــنــيــن الــذيــن لــهــم الــنــصــرة فــي الــحــيــاة الــدنــيــا ويــوم 

األشهاد»(١). يقوم 
﴾ [فاطر:١٠].   ¶μ  ´  ³  ²  ±  ° كما قال تعالى: ﴿¯ 
وبيان  الكفار  لرضى  دينه  من  أشياء  عن  يتنازل  تجده  الناس  وبعض 
تسامح اإلسالم، وهذا من الذل وليس من العز، فالمسلم يرفع رأسه 
يــن  بــهــذا الــديــن ويــفــخــر بــه، فــهــو صــالــح لــكــل زمـــان ومــكــان، وهــو الــدِّ
يحتاجون  فال  لعباده  ورضيه  زيادة،  إلى  يحتاج  فال  اهللا  أكمله  الذي 

 P  O  N  M  L  K﴿ :إلــى شــيء بــعــده، قــال تــعــالــى
.[٣ ﴾ [المائدة:   V U  T  S  R  Q

وإلـــى األمــثــلــة الــتــي تــبــيــن اعـــتـــزاز الــصــحــابــة ومـــن بــعــدهــم بــهــذا 
العظيم: ين  الدِّ

بـــن  عــــمــــر  أن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الـــــبـــــخـــــاري   رو   
ــا إلــى كــســر واســتــعــمــل عــلــيــهــم الــنــعــمــان  الــخــطــابگ أرســل جــيــشً

كثير۴ (٤٣٥/٢). ابن  وتفسير  بتصرف،  البغوي (١٣٣/٨)  تفسير   (١)
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 كسر عامل  إليهم  خرج  العدو،  بأرض  كانوا  إذا  حتى  مقرن،  ابن 
فقال  مــنــكــم،  رجــل  ليكلمني  فــقــال:  تــرجــمــان  فــقــام  ــا،  ألــفً أربــعــيــن  فــي 
الـــمـــغـــيـــرة: ســـل عـــمـــا شـــئـــت، قــــال: مـــن أنـــتـــم، قــــال: نـــحـــن أنــــاس مــن 
 الــعــرب، كــنــا فــي شــقــاء شــديــد، وبــالء شــديــد، نــمــص الــجــلــد والــنــو
مــن الــجــوع، ونــلــبــس الــوبــر والــشــعــر، ونــعــبــد الــشــجــر والــحــجــر، فــبــيــنــا 
ذكره  تعالى   – األرضين  ورب  السموات  رب  بعث  إذ  كذلك،  نحن 
نبينا  فأمرنا  وأمــه،  أبــاه  نعرف  أنفسنا  من  نبيا  إلينا  عظمته–  وجلت 
تـــؤدوا  أو  وحــــده،  اهللا  تــعــبــدوا  حــتــى  نــقــاتــلــكــم  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  ربـــنـــا  رســــول 
إلى  صار  منا  قُتل  من  أنه  ربنا  رسالة  عن  نبيناملسو هيلع هللا ىلص  وأخبرنا  الجزية، 

رقابكم(١). ملك  منا  بقي  ومن  قط،  مثلها  ير  لم  نعيم  في  الجنة 
اهللا  عبد  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو   
على  فنزل  قــال:  ا،  معتمرً معاذ  بن  سعد  انطلق  قــال:  مسعود  گ  ابــن 
أمية بن خلف، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على 
الناس  وغــفــل  النهار  انتصف  إذا  حتى  انتظر  لسعد:  أمــيــة  فــقــال  ســعــد، 
الذي  هذا  من  فقال:  جهل  أبو  إذا  يطوف  سعد  فبينما  فطفت،  انطلقت 
بالكعبة  تطوف  جهل:  أبو  فقال  سعد،  أنا  سعد:  فقال  بالكعبة؟  يطوف 
فقال  بينهما،  فتالحيا  نعم،  فقال:  وأصحابه؟  ا  محمدً أويتم  وقد  آمنًا 
الوادي،  أهل  سيد  فإنه  الحكم،  أبي  على  صوتك  ترفع  ال  لسعد:  أمية 
متجرك  ألقــطــعــن  بــالــبــيــت  أطـــوف  أن  منعتني  لــئــن  واهللا  ســعــد:  قــال  ثــم 

.٣١٥٩ برقم   (١)
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بالشام، قال: فجعل أمية يقول لسعد: ال ترفع صوتك، وجعل يمسكه، 
املسو هيلع هللا ىلص يــزعــم أنــه  فغضب ســعــد فــقــال: دعــنــا عــنــك، فــإنــي سمعت مــحــمــدً
ث،  قاتلك، قال: إياي؟ قال: نعم، قال: واهللا ما يكذب محمد إذا حدَّ
قالت:  اليثربي؟  أخــي  لي  قــال  ما  تعلمين  أمــا  فقال:  امرأته  إلــى  فرجع 
املسو هيلع هللا ىلص يــزعــم أنـــه قــاتــلــي، قــالــت:  ومـــا قـــال؟ قـــال: زعـــم أنـــه ســمــع مــحــمــدً
الصريخ  وجــاء  بــدر،  إلــى  خرجوا  فلما  قــال:  محمد،  يكذب  ما  فــواهللا 
أن  فأراد  قال:  اليثربي؟  أخوك  لك  قال  ما  ذكرت  أما  امرأته:  له  قالت 
ــا أو  ال يــخــرج، فقال لــه أبــو جهل: إنــك مــن أشــراف الـــوادي، فسر يــومً

اهللا(١). فقتله  معهم،  فسار  يومين، 
ويـــظـــهـــر فـــــي الــــمــــوقــــف الــــســــابــــق شـــجـــاعـــة ســـعـــد وشـــــدتـــــه عــلــى 
الـــكـــافـــريـــن، واعــــتــــزازه بـــديـــنـــه، فــمــع أنـــه بــمــكــة لـــوحـــده، إال أنـــه كــان 

دارهم.  عقر  في  قريش  سادات  يهدد 
فــنــزل  مــخــاضــة  لــه  عــرضــت  الــشــام،  عــمــر  قــدم  لــمــا   
عــن بــعــيــره، ونـــزع مـــوقـــيـــه(٢)، فــأمــســكــهــمــا بــيــده وخـــاض الــمــاء ومــعــه 
ــا عــنــد  ــا عــظــيــمً بــعــيــره، فــقــال لـــه أبـــو عــبــيــدة: قـــد صــنــعــت الـــيـــوم صــنــيــعً
وقـــال:  صـــدره،  فــي  فــصــك  وكـــذا، قـــال:  كـــذا  األرض، صــنــعــت  أهـــل 
الـــنـــاس،  أذل  كــنــتــم  إنـــكـــم  عـــبـــيـــدة،  أبــــا  يـــا  يــقــولــهــا  غـــيـــرك  لـــو   ،(٣) هْ وَّ أَ

.٣٦٣٢ برقم   (١)
النهاية (٣٧٢/٤). الخف،  الموق   (٢)

توجع. كلمة   (٣)
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تطلبوا  فمهما  باإلسالم،  اهللا  فأعزكم  الناس،  وأقل  الناس،  وأحقر 
اهللا(١). يذلكم  بغيره  العز 

التتر  ملك  أن  وذلــك  ٦٩٩هـــ،  سنة  فــي  حصل  مــا   
تيمية۴،  ابــن  اإلســالم  شــيــخ  إلــيــه  فــخــرج  دمــشــق  إلــى  قــدم  غــازان 
واجــتــمــع بـــه وكــلــمــه بــغــلــظــة، فــكــف اهللا يـــد غــــازان عـــنـــه، وذلــــك أنــه 
ومعك  مسلم  أنك  تزعم  أنت  له:  قل  غازان،  الملك  لترجمان  قال 
وجدك  وأبوك  فغزوتنا،  بلغنا؛  ما  على  ومؤذنون  وشيخ  وإمام  قاض 

عملت. الذي  عمال  وما  كافرين،  كانا  هوالكو 
عـــاهـــدا فـــوفـــيـــا، وأنــــت عـــاهـــدت فـــغـــدرت، وقـــلـــت فــمــا وفــيــت. 
وجــرت لــه مــع غــازان وقــطــلــوشــاه وبــوالي أمــور قــام فــيــهــا كــلــهــا هللا، 
إلى  وأعيانها  دمشق  قضاة  وحضر  اهللا.  إال  يخش  ولم  الحق  وقال 
ا فأكلوا إال ابن تيمية۴،  مجلس غازان، فقدم إليهم غازان طعامً
من  نهبتم  مما  وكله  طعامكم  من  آكل  كيف  فقال:  تأكل؟  أال  فقيل: 
أغـــنـــام الـــنـــاس، وطــبــخــتــمــوه مــمــا قــطــعــتــم مـــن أشـــجـــار الـــنـــاس، ثـــم إن 
أنه  تعلم  كنت  إن  اللَّهم  دعائه:  في  فقال  الــدعــاء،  منه  طلب  غــازان 
ا فــي ســبــيــلــك فــأيــده  إنــمــا قــاتــل لــتــكــون كــلــمــة اهللا هــي الــعــلــيــا، وجــهــادً
وانــصــره، وإن كــان لــلــمــلــك والــدنــيــا والــتــكــاثــر فــافــعــل بــه واصــنــع... 
يــدعــو عــلــيــه، وغــــازان يــؤمــن عــلــى دعــائــه، وقــضــاة دمــشــق قــد خــافــوا 
دمه،  من  فيصيبهم  غازان  به  يبطش  أن  ا  خوفً ثيابهم  وجمعوا  القتل 

ص٢٧. تخريجه  تقدم   (١)
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فــلــمــا خــرجــوا قــال قــاضــي الــقــضــاة ابــن الــصــعــري البــن تــيــمــيــة۴: 
كـــدت تــهــلــكــنــا مـــعـــك، ونـــحـــن مـــا نــصــحــبــك مـــن هـــنـــا، فـــقـــال: وال أنــا 

.(١ أصحبكم(
الــثــانــي۴  عــبــدالــحــمــيــد  لــلــســلــطــان  حــصــل  مــا   
مبالغ  مقابل  فلسطين  تسليم  عليه  وعرضوا  اليهود  إليه  أتى  عندما 
مــالــيــة مـــن الـــذهـــب الـــخـــالـــص، فـــكـــان جـــوابـــه: إنـــكـــم لـــو دفــعــتــم مــلء 
ــا فــلــن أقــبــل، إن أرض فــلــســطــيــن لــيــســت مــلــكــي، إنــمــا هــي  الــدنــيــا ذهــبً
مــلــك األمــــة اإلســـالمـــيـــة، ومـــا حــصــل عــلــيــه الــمــســلــمــون بــدمــائــهــم ال 
أن  يــمــكــنــكــم  ـــا  يـــومً امــبــراطــوريــتــي  تــفــتــت  إذا  وربـــمـــا  يـــبـــاع،  أن  يــمــكــن 

مقابل. دون  فلسطين  على  تحصلوا 
ڤ

اإلســالم  تــغــزوا  أن  أردتــم  يقول المستشرق الغربي (شاتلي): إذا 
كلّ  على  قضت  الــتــي  العقيدة  هــذه  على  وتــقــضــوا  شــوكــتــه،  وتــكــســروا 
والرئيسي  األول  السبب  كانت  والتي  لها،  والالحقة  السابقة  العقائد 
للعالم،  وغزوهم  سيادتهم  وسبب  وشموخهم،  المسلمين  العتزاز 
فــعــلــيــكــم أن تــوجــهــوا جــهــود هــدمــكــم إلـــى نــفــوس الــشــبــاب الــمــســلــم، 
«القرآن»  وكتابهم  بماضيهم،  االعتزاز  روح  بإماتة  اإلسالمية  واألمة 
وتــحــويــلــهــم عــن كــلّ ذلــك بــواســطــة نــشــر ثــقــافــتــكــم وتــاريــخــكــم، ونــشــر 
والشيخ  شــمــس،  عــزيــز  محمد  للشيخ  تيمية۴  ابــن  اإلســـالم  شيخ  لسيرة  الــجــامــع   (١)

ص٦٨٦-٦٨٧. زيد۴  أبو  اهللا  عبد  بن  بكر  الشيخ  بإشراف  العمران،  علي 
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.(١) المعنوي.اهـ  الهدم  عوامل  وتوفير  اإلباحية،  روح 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد 

J‡È√€q_<‰fvëÊ

(١) من كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان بن محمد الخميس، مقدمة الشيخ الدكتور 
مصر.  - اإليمان  دار  طبعة   - للكتاب  المقدم  إسماعيل  أحمد  محمد 
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الكلمة الخامسة



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
فــــإن اهللا أنــــزل هــــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم لـــتـــدبـــره والـــعـــمـــل بــــه، قــال 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B﴿ تـــعـــالـــى: 
٢٩]. ومــن ســور الــقــرآن الــكــريــم الــتــي تــحــتــاج مــنــا إلــى  K﴾ [ص: 

 .  -  ,﴿ قـــال تــعــالــى:  االنــشــقــاق،  ســـورة  وتــدبــر  تــأمــل  وقــفــة 
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الكلمة الخامسة
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﴾ [االنشقاق].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

رافــع  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 .  -  ,﴿  : أَ ـــرَ ـــقَ فَ  ، ةَ تَمَ عَ ةَگ الْ رَ يْ رَ هُ بِي  عَ أَ مَ ــتُ  ــيْ ــلَّ صَ قـــال: 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ــمِ ــاسِ ــقَ بِـــي الْ ــفَ أَ ــلْ تُ خَ ــدْ ــجَ : سَ ـــالَ ، قَ ـــهُ ــتُ لَ ــلْ ، فــقُ ــدَ ــجَ ــسَ ﴾ فَ  /

.(١) اهُ  قَ لْ أَ تَّى  حَ ا  بِهَ دُ  جُ سْ أَ الُ  زَ أَ فَالَ 
هـــذه  فـــي  تـــعـــالـــى  يــخــبــر   :﴾  /  .  -  ,﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ومعنى  العظام،  األجــرام  تغير  من  القيامة  يوم  في  يكون  ما  اآليات 
نجومها،  وانتثرت  بعض،  من  بعضها  وتمايز  انفطرت  أي  انشقت: 

 V  U  T﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  وقـــمـــرهـــا،  بــشــمــســهــا  وخـــســـف 
 Ã﴿ تعالى:  وقال   ،[٢٥ [الفرقان:   ﴾[  Z  Y  X  W

 .[٣٧ [الرحمن:   ﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä

لـــربـــهـــا  اســـتـــمـــعـــت  أي   :﴾3  2  1  0﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
لها  وحق  أي  وحقت:  االنشقاق،  من  به  أمرها  فيما  أمره  وأطاعت 
قهر  قــد  بــل  يــغــالــب،  وال  يــمــانــع  ال  الــذي  الــعــظــيــم  ألنــه  أمــره  تــطــيــع  أن 

شيء. كل  له  وذل  شيء  كل 
قوله تعالى:﴿4 5 6 7 ﴾: أي رجفت وارتجت ونُسفت 
عــلــيــهــا جــبــالــهــا، ودك مـــا عــلــيــهــا مـــن بــنــاء ومــعــلــم فــســويــت، قـــال تــعــالــى: 

 j  i  hgf  e  d  c  b  a  ` ﴿
.٥٧٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٧٦٦ برقم  البخاري  صحيح   (١)

٣٦÷b‘í„¸a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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مد  اهللا  يمدها  ثــم   .[١٠٧ [طـــه:   ﴾  r  q  p  o  n  m  l   k
 – عليها  الذين  إن  حتى  جــلــداً،  تفرش  كأنما  الجلد  كمد  يعني  األديــم، 
وهم الخالئق – يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن اآلن ال ينفذهم 
ال  منخفضين  البعيدين  لــوجــدت  األرض  على  الــنــاس  امــتــد  لــو  البصر، 
جاء  كما  أدناهم،  مثل  أقصاهم  صار  مدت  إذا  القيامة  يوم  لكن  تراهم، 
عِيدٍ  صَ فِي  ينَ  رِ اآلخِ وَ لِينَ  األَوَّ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هُ  اللَّ عُ  مَ «يَجْ الصحيحين:  في 

.(١)« رُ مُ الْبَصَ هُ ذُ نْفُ يَ اعِي، وَ مُ الدَّ هُ عُ مِ يُسْ فَ  ، دٍ احِ وَ
ســهــل  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
لَى  عَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  رُ  شَ «يُحْ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعدگ  ابن 
ــيْــسَ  لَ ــيْــره:  غَ وْ  أَ ــلٌ  ــهْ سَ ــالَ  قَ  ،« ــيِّ لــنَّــقِ ا ــةِ  صَ ــرْ ــقُ كَ  (٢ ) اءَ ــرَ ــفْ عَ ــاءَ  ــيْــضَ بَ ضٍ  رْ أَ

.(٣ ــدٍ ( َحَ ــمٌ ألِ ــلَ ــعْ ــا مَ فِــيــهَ
بطنها  في  ما  ألقت  أي   :﴾  <  ;  :  9  8﴿ تعالى:  قوله 
فتخرج  الصور  في  ينفخ  فإنه  منهم،  وتخلت  واألموات  الكنوز  من 
كــنــوزهــا  األرض  وتــخــرج  األرض،  وجـــه  إلـــى  الــقــبــور  مــن  األمــــوات 
على  ويتحسرون  الخلق،  يشاهده  العظيم  كاألسطوان  تكون  حتى 

يتنافسون. فيه  هم  ما 
.١٩٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٧١٢ برقم  البخاري  صحيح   (١)

قـــال الــخــطــابــي۴: الــعــفــر بــيــاض لــيــس بــنــاصــع، وقـــال ابـــن فــــارس: عــفــراء خــالــصــة   (٢)
التي  العالمة  هو  والمعلم:  والنخالة،  الغش  من  النقي  الدقيق  أي  والنقي:  البياض، 

الباري (٣٧٥/١١). فتح  والصخرة،  كالجبال  الطريق  إلى  بها   يُهتد
.٢٧٩٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٥٢١ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
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أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــنَ  انِ مِ ـــوَ ـــطُ األُسْ ــثَــالَ  مْ ــا أَ هَ ــبِــدِ كَ ذَ  ـــالَ فْ ضُ أَ األَرْ ــيءُ  ــقِ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «تَ
ــيءُ  ــجِ يَ وَ  ، ــتُ ــلْ ــتَ قَ ا  ـــذَ هَ فِــي   : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــاتِــلُ  ــقَ الْ يءُ  يَجِ ، فَ ةِ ضَّ الْفِ وَ ــبِ  هَ الــذَّ
 : ــولُ ــقُ ــيَ قُ فَ ــارِ ــيءُ الــسَّ ــجِ يَ ــي، وَ ــمِ حِ ــتُ رَ ــعْ ــطَ ا قَ ــذَ : فِــي هَ ــولُ ــقُ ــيَ ــاطِــعُ فَ ــقَ الْ

يْئًا»(١).  شَ نْهُ  مِ ونَ  ذُ أْخُ يَ الَ  فَ هُ  ونَ عُ دَ يَ مَّ  ثُ ي،  يَدِ طِعَتْ  قُ ا  ذَ هَ فِي 
اســتــمــعــت  يــعــنــي  أذنـــت:   ﴾  @  ?  >  =﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
فــيــهــا الــمــرتــفــع  مـــــدورة  أن كـــانـــت  فــبــعــد  وحـــقـــت:  وأطـــاعـــت لـــربـــهـــا، 

ا. واحدً ا  امتدادً ممتدة  جلد  كأنها  صارت  والنازل 
 ﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A﴿ تعالى:  قوله 
عملت  مــا  ستلقى  إنــك  ثــم   ، عــمــالً وعــامــل  ســعــيًــا،  ربــك  إلــى  ســاع  أي 
من  المستدرك  فــي  الحاكم  رواه  مــا  لذلك  ويشهد  شــر،  أو  خير  مــن 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ يلُ  بْرِ جِ ــاءَ  «جَ قــال:  سعدگ  بن  سهل  حديث 
نَّكَ  إِ فَ ئْتَ  شِ نْ  مَ بِبْ  حْ أَ وَ  ، يِّتٌ مَ نَّكَ  إِ فَ ئْتَ  شِ ا  مَ شْ  عِ د  مْ حَ مُ ا  يَ ال:  قَ فَ

.(٢)« بِهِ يٌّ  زِ جْ مَ نَّكَ  إِ فَ ئْتَ  شِ ا  مَ لْ  مَ اعْ وَ  ، هُ قُ ارِ فَ مُ
قـــال قـــتـــادة: يــا ابـــن آدم إن كــدحــك لــضــعــيــف، فــمــن اســتــطــاع أن 

باهللا. إال  قوة  وال  فليفعل،  اهللا  طاعة  في  كدحه  يكون 
.١٠١٣ برقم   (١)

 :(٤٨٥/١) والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ،٧٩٩١ برقم   (٤٦٣/٥)  (٢)
رواه الــطــبــرانــي فـــي األوســــط وإســـنـــاده حــســن. وصــحــحــه الــشــيــخ األلـــبـــانـــي۴ في 

.٧٣ برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

٣٨÷b‘í„¸a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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 R  Q  P  O  N  M  L  K  J﴿ :قوله تعالى
ال تــحــقــق عــلــيــه جــمــيــع دقــائــق  أي  بــال تــعــســيــر،  أي: ســهــالً   ﴾  T  S

محالة. ال  يهلك  كذلك  حوسب  من  فإن  أعماله، 
عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
إِالَّ  ــةِ  ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ يَ ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ـــدٌ  حَ أَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «لَــيْــسَ  رســـول  قــال  قــالــت: 

 J﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ  ُ اهللَّ ــــالَ  قَ ـــدْ  قَ ـــسَ  ـــيْ لَ أَ  ، اهللاِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ،« ـــكَ ـــلَ هَ
ـــــالَ  ـــــقَ فَ ﴾؟   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
ابَ  سَ الحِ ــشُ  ــنَــاقَ يُ ــدٌ  حَ أَ ــيْــسَ  لَ وَ  ، ضُ ــرْ الــعَ لِــكِ  ذَ ــا  ــمَ «إِنَّ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ

.(١)« لَكَ هَ إِالَّ  ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ
قالت:  عائشةڤ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   ورو
ــنِــي  ــبْ ــاسِ ــمَّ حَ ــهُ ســمــعــت رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يــقــول فــي بــعــض صــالتــه: «الــلَّ
ـــابُ  ـــسَ ـــحِ الْ ـــا  مَ  ، اهللاِ ــبــي  نَ ـــا  يَ  : ـــتُ ـــلْ قُ  ، فَ ــــرَ ــــصَ انْ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ ا»،  ـــيـــرً ـــسِ يَ ـــا  ـــابً ـــسَ حِ
ــوقِــشَ  نُ ـــنْ  ــــهُ مَ نَّ ، إِ ـــنْـــهُ زُ عَ ـــاوَ ـــتَـــجَ ـــيَ فَ ـــابِـــهِ  كِـــتَ فِـــي  ــنْــظُــرُ  نْ يَ : «أَ ــــالَ ؟ قَ ــيــرُ ــسِ ــيَ الْ

.(٢)« لَكَ هَ  ، ةُ ائِشَ عَ ا  يَ  ، ئِذٍ مَ وْ يَ ابَ  سَ الْحِ
من  بشماله  أي:   ﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ تعالى:  قوله 

 a﴿ كذلك،  بها  كتابه  ويُعطى  ورائه  إلى  يده  تثنى  ظهره،  وراء 
.٧٨٧٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٥٣٧ برقم  البخاري  صحيح   (١)

سمعت  قــولــه:  دون  صــحــيــح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،٢٤٢١٥ بــرقــم   (٢٦٠/٤٠)  (٢)
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــول فــي صــالتــه: الــلــهــم حــاســبــنــي حــســابــاً يــســيــراً، فــهــذه الـــزيـــادة تــفــرد بها 

نكارة. فيه  به  تفرد  وما  الميزان:  في  الذهبي۴  قال  إسحاق،  بن  محمد 
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يصلى  أي:   ﴾  g  f  e﴿ وهالكاً  خساراً  أي   ﴾  d  c  b
كافر. ألنه  فيها  مخلداً  ويكون  به،  تسعر  التي  النار 

في  يفكر  ال  فرحاً  ﴾أي:   m  l  k  j  i  h﴿ تعالى:  قوله 
الحزن  اليسير  الفرح  ذلك  فأعقبه  أمامه،  مما  يخاف  وال  العواقب، 

لطويل. ا
ال  أنـــه  يــعــتــقــد  كـــان  أي:   ﴾  s  r  q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
يــرجــع إلــى اهللا، وال يــعــيــده بــعــد مــوتــه، قــال ابــن عــبــاسک وغــيــره: 

الرجوع. الحور 
سيعيده  بلى  يعني:   ﴾  z  y  x  w  v  u  t﴿ تعالى:  قوله 
اهللا كــمــا بـــدأه، ويــجــازيــه عــلــى أعــمــالــه خــيــرهــا وشــرهــا، فــإنــه كــان بــه 

ا. خبيرً ا  عليمً أي  ا:  بصيرً
الــحــمــرة  هـــو  والـــشـــفـــق:   ﴾~  }  |  {﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
وإذا غــابــت هـــذه الــحــمــرة خــرج  الــتــي تــكــون بــعــد غـــروب الــشــمــس، 

العلماء. أكثر  قول  وهذا  العشاء،  وقت  ودخل  المغرب،  وقت 
الليل  ألن  جمع،  ما  أي:   ﴾  £  ¢  ¡ ﴿ے  تعالى:  قوله 
يــجــمــع الــوحــوش والــهــوام ومــا أشــبــه ذلـــك، تــجــتــمــع وتــخــرج وتــبــرز 
مـــن جـــحـــورهـــا وبـــيـــوتـــهـــا، وكـــذلـــك ربـــمـــا يــشــيــر إلــــى اجـــتـــمـــاع الــنــاس 

بعض. إلى  بعضهم 
نــوره  اجــتــمــع  إذا  يــعــنــي:   ﴾  §  ¦  ¥  ¤﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

٤٠÷b‘í„¸a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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وتــم وكــمــل، وذلــك فــي لــيــالــي اإلبــدار، وفــي اإلقــســام بــهــذه األشــيــاء 
الــمــخــتــلــفــة األحـــوال تــنــاســب مــع جـــواب الــقــســم، وهــو قــولــه تــعــالــى: 
مــن  لــتــنــتــقــلــن  أي  حــــال،  بــعــد  حــــاالً  أي   ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
ـــا فــــي األرحـــــــام إلـــــى خـــروجـــكـــم  حـــــال إلـــــى حــــــال، مــــن كـــونـــكـــم نـــطـــفً
إلــى الــحــيــاة، ثــم مــوت بــعــد ذلـــك، ثــم تــبــعــثــون فــتــصــيــرون إلــى ربــكــم 

بعمله. كال  فيجازي 
الكفار  لهؤالء  فما  أي:   ﴾  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تعالى:  قوله 
ال يــؤمــنــون مــع وضـــوح اآليــــات! واالســتــفــهــام لــإلنــكــار والــتــعــجــب، 
اإليمان. من  يمنعهم  مانع  فأي  تقدم  ما  علم  إذا  أي  للتقريع:  والفاء 
ال  أي:   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
يخضعون له وال ينقادون ألمره، وال يصلون، فيركعون ويسجدون، كما 

قال تعالى: ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ [المرسالت: ٤٨].
سجيتهم  مــن  أي:   ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ا  الــتــكــذيــب، والــعــنــاد والــمــخــالــفــة لــلــحــق، فــإن الــمــكــذب بــالــحــق عــنــادً

فيه. حيلة  ال 
يــعــمــلــونــه  بــمــا  أي:   ﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بأعمالهم،  وسيجازيهم  وجهرهم،  سرهم  يعلم  فاهللا  سرا،  وينوونه 
بــشــارة  الــبــشــارة  وســمــيــت   ،﴾  É  È  Ç  Æ﴿ قـــال:  ولـــهـــذا 

غما. أو  ا  سرورً البشرة  في  تؤثر  ألنها 
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 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ :قوله تعالى
األعـــمـــال  وعـــمـــلـــوا  ورســـولـــه  بـــاهللا  آمـــنـــوا  لـــذيـــن  ا لـــكـــن  أي:   ﴾Ó
أجـــر  لـــهـــم  فـــهـــؤالء  لـــعـــمـــل–  وا اإليــــمــــان  بـــيـــن  جـــمـــعـــوا   – لـــصـــالـــحـــة  ا
عــرضــهــا  جــنــة  وهـــو  مـــقـــطـــوع،  غــيــر  عــظــيــم  ثــــواب  أي  مـــمـــنـــون،  غــيــر 

 Ì  Ë  Ê  É  È﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  واألرض،  لـــســـمـــوات  ا
وال  ســـمـــعـــت  أذن  وال  رأت  عـــيـــن  ال  مـــمـــا   .[٦٢ [مــــريــــم:   ﴾Í

بــشــر. قــلــب  عــلــى  خــطــر 
المؤمنين(١). ووعد  الكافرين  بوعيد  الكريمة  السورة  وختمت 

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد   
J‡È√€q_<<‰fvëÊ

تفسير ابن كثير ۴ (٢٩٢/١٤-٣٠٠)، وتفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴   (١)
ص٨٧٦-٨٧٧. سعدي۴  ابن  للشيخ  عم  جزء  وتفسير  ص١٠٩-١٢٣، 

٤٢÷b‘í„¸a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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الكلمة السادسة 



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
فــمــن ســــور الـــقـــرآن الـــكـــريـــم الـــتـــي تــحــتــاج مــنــا إلــــى وقـــفـــة تــأمــل 

 J  I  H  G  F  E  D﴿ تعالى:  قال  البينة،  سورة  وتدبر 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u t
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢
 '  &  %  $  #  "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (

[البينة].  ﴾8
مـــالـــكگ  بــــن  نـــــس  أ حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
أَ  رَ قْ أَ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ هَ  للَّ ا نَّ  «إِ كعب:  بن  ألبي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قال  قال: 
ــانـِـي؟  ــمَّ سَ وَ  : ـــالَ قَ  ،«﴾J  I  H  G  F  E  D﴿  : ـــيْـــكَ ـــلَ عَ

الكلمة السادسة 
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.(١ ــى ( ــبَــكَ فَ  ،  « ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ قَ
 :﴾  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
صحفهم  ألن  بذلك  سموا   ،والنصار اليهود  من  الكتاب  أهل  هم 
بــقــيــت إلــى أن بــعــث الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــع مــا فــيــهــا مــن الــتــحــريــف والــتــبــديــل 

اإلنجيل. لهم   والنصار التوراة،  لهم  فاليهود  والتغيير، 
إسرائيل  بني  من  جنس،  كل  من  األوثان  عبدة  هم  والمشركون 
يستفتحون  كانوا  أنهم  الكتاب  أهل  عن  اهللا  أخبر  ولقد  غيرهم،  ومن 
عــلــى الـــعـــرب بــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص قــبــل أن يــبــعــث، أي يــســتــنــصــرون بـــه عــلــى 
كتبهم،  في  عندهم  مكتوب  هو  لما  ظهوره  ويتحرون  العرب  مشركي 

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال  بزعمهم،  فيتبعونه 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

.[٨٩ >﴾ [البقرة:   ;  :  9  8  7 6  5  4
فيهم  بعث  إذا  أنه  يقسمون  أنهم  المشركين  عن  اهللا  أخبر  كما 

 |  {  z  y  x  w﴿:تعالى قال  يتبعوه،  أن  رسول 
 ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~  }

.[٤٢ [فاطر: 
﴾: أي تاركين لما هم   P  O  N  M  L﴿ :قوله تعالى
عــلــيــه مــن الــشــرك والــكــفــر حــتــى تــأتــيــهــم الــبــيــنــة، ثــم فــســر الــبــيــنــة بــقــولــه: 

.٧٩٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٨٠٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)

٤٤Ú‰ğÓj€a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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يــتــلــوه  مــمــا  املسو هيلع هللا ىلص  مــحــمــدً يــعــنــي:   :﴾W  V  U  T  S  R  Q﴿
صحف  في  األعلى  المأل  في  مكتوب  هو  الذي  العظيم  القرآن  من 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  R  Q  P  O﴿ كــقــولــه:  مــطــهــرة، 
.[١٢-١٦ [عبس:   ﴾_  ^

﴾: أي منزهة من الباطل والتحريف،   V  U﴿ :قوله تعالى
مــن  خــلــفــه، تــنــزيــل  مـــن  وال  يـــديـــه  بــيــن  مـــن  ال يــأتــيــه الــبــاطــل  فـــالـــقـــرآن 

 _  ^ ]  \  [  Z  Y  X﴿ تعالى:  قال  كما  حميد،  حكيم 
 o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 j  i  h  g﴿ :٤١-٤٢]، وقال تعالى q ﴾ [فصلت:   p

.[٩ [الحجر:   ﴾n  m  l  k

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
تفرق  وما  «أي:  جرير۴:  ابن  المفسرين  إمام  قال   :﴾g  f

 e  d  c  b  a﴿ في أمر محمدملسو هيلع هللا ىلص فكذبوا به اليهود والنصار
إلــى  إيــــاه  اهللا  بـــإرســـال  رســــول  أنـــه  مــحــمــد  أمـــر  بــيــان  يــعــنــي:   ،﴾  f
وآمــن  بعضهم،  بــه  فــكــذب  فــيــه،  تفرقوا  اهللا  بعثه  فلما  يــقــول:  خلقه، 
بــعــضــهــم، وقـــد كــانــوا قــبــل أن يــبــعــث غــيــر مــفــتــرقــيــن فــيــه أنـــه نـــبـــي»(١)، 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا 
.[١٠٥ عمران:  ¦﴾ [آل   ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 

جرير۴ (٨٧٢٦/١٠). ابن  تفسير   (١)
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 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ :قوله تعالى
أمــر  ومــا  تــعــالــى:  يــقــول   :﴾  y  x  w  v  u t  s  r
أن  إال  الـــكـــتـــاب-  أهـــل  هـــم  والـــنـــصـــار -الـــذيـــن  الـــيـــهـــود  هــــؤالء  اهللا 
يخلطون  ال  الطاعة،  له  مفردين  أي  الدين،  له  مخلصين  اهللا  يعبدوا 
ا ابــن  طــاعــة ربــهــم بــشــرك، فــأشــركــت الــيــهــود بــربــهــا بــقــولــهــم: إن عــزيــرً
اهللا، والــنــصــار بــقــولــهــم فــي الــمــســيــح مــثــل ذلــك، وجــحــودهــم نــبــوة 

محمدملسو هيلع هللا ىلص.
كــقــولــه  الـــتـــوحـــيـــد،  إلــــى  الــــشــــرك  عــــن  مـــتـــحـــنـــفـــيـــن(١)  أي  حـــنـــفـــاء: 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٣٦ [النحل:   ﴾  O N

قوله:  في  داخالن  أنهما  مع  والزكاة [بالذكر]  الصالة  «وخص 
الــعــبــادتــيــن  وكـــونـــهـــمـــا  وشـــرفـــهـــمـــا،  لــفــضــلــهــمــا   ﴾  m  l  k﴿

الدين»(٢). شرائع  بجميع  قام  بهما  قام  من  اللتين 
العادلة،  المستقيمة  الملة  أي   ﴾  x  w  v﴿ تعالى:  قوله 
الكريمة  اآلية  بهذه  والشافعي  كالزهري  األئمة  من  كثير  استدل  وقد 

 j  i  h﴿ قــــال:  ولـــهـــذا  اإليـــمـــان،  فـــي  داخـــلـــة  األعـــمـــال  أن  عــلــى 
الحنفاء: جمع حنيف، وهو المائل إلى اإلسالم الثابت عليه، والحنيف عند العرب:   (١)
الحديث  غريب  في  النهاية  الميل.  الحنف  وأصل  إبراهيمگ،  دين  على  كان  من 

األثير (٤٥١/١). البن 
ص٨٩٠.  ۴ سعدي  بن  عبدالرحمن  الشيخ  تفسير   (٢)

٤٦Ú‰ğÓj€a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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 w  v  u t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
.﴾  y  x

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
عثيمين  ابــن  الــشــيــخ  قــال   ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤
۴: «وهـــذا يــقــتــضــي أن الــيــهــود والــنــصــار كــفــار حــيــن لــم يــؤمــنــوا 
اآلخر،  واليوم  باهللا  مؤمنون  أنهم  قالوا:  وإن  محمدملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  برسول 
ويــــدعــــون لـــمـــوتـــاهـــم بـــالـــرحـــمـــة ومــــا أشـــبـــه ذلــــك مـــن الـــعـــبـــادات الــتــي 
اآلخر  واليوم  بــاهللا  يؤمنون  كانوا  لو  إذ  كاذبون،  فإنهم  بها،  يتزلفون 
آلمنوا بمحمدملسو هيلع هللا ىلص بل آلمنوا برسلهم، ألن النبيملسو هيلع هللا ىلص قد وجد وصفه 

 G  F  E  D﴿ تــعــالــى:  قــال  كما  واإلنــجــيــل،  الــتــوراة  فــي 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
Z﴾ [األعراف: ١٥٧]. بل إن عيسىگ قال لبني إسرائيل: 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &﴿
بشر  الــذي  الــرســول  هــذا  جــاء  فلما  ﴾ [الــصــف:٦].   9 8  7  6  5
إال  يتبعوه،  ولــم  وكــذبــوه  مبين،  سحر  هــذا  قــالــوا:  بالبينات  عيسى  بــه 

واتبعوه»(١). بمحمدملسو هيلع هللا ىلص  آمنوا   والنصار اليهود  من  قليالً  ا  نفرً

أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ص٢٨٣. عم  جزء  تفسير   (١)
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ــنْ  ـــدٌ مِ حَ ــعُ بِــي أَ ــمَ ــسْ ، الَ يَ هِ ـيَــدِ ــدٍ بـِ ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «وَ
ي  ـــذِ بِـــالَّ ـــنْ  مِ ـــؤْ يُ ـــــمْ  لَ وَ ـــوتُ  ـــمُ يَ ــــمَّ  ثُ  ، ــيٌّ انـِ ـــرَ ـــصْ نَ الَ  وَ  ، ــــودِيٌّ ــــهُ يَ ـــــةِ  األُمَّ هِ  ـــــذِ هَ

.(١)« النَّارِ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ انَ  كَ إِالَّ   ، بِهِ لْتُ  سِ رْ أُ
قــعــرهــا  لــبــعــد  جــهــنــم  ﴾: «وســمــيــت   ¤  £  ¢﴿ تــعــالــى:  قــولــه   
بته  عرَّ أعجمي  اسم  إنه  وقيل:  الجهمة،  من  مأخوذ  فهو  وسوادها، 

النار. أسماء  من  اسم  وهو  العرب، 
الــخــلــيــقــة  شـــر  أي:   ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه   
آدم  بــنــي  مـــن  فــيــكــون الــكــفــار  هـــذا  وعــلــى  الــخــلــيــقــة،  هـــي  الــبــريــة  ألن 
مـــن الــيــهــود والـــنـــصـــار والــمــشــركــيــن، شـــر الــخــالئــق، وقـــد بــيــن اهللا 

 P  O  N  M  L  K  J﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فــــي  ـــا  تـــمـــامً ذلــــك 
 s  r q﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٥٥ [األنـــفـــال:   ﴾T  S  R  Q
 ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x  w  v  u  t
-٢٢ [األنـــفـــال:   ﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £
ألن  شــر؛  كــل  إال  منهم  نتوقع  فلن  البرية،  شــر  هــم  كــانــوا  وإذا   ،[٢٣

بهم»(٢).  الظن  نحسن  أن  ا  أبدً يمكن  وال  الشر،  منه  ينبثق  الشرير 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الكفرة  مــن  األشقياء  حــال  السابقة  اآليــات  فــي  ذكــر  لما   ﴾  ¸  ¶

.١٥٣ برقم   (١)
ص٢٨٣-٢٨٤. عم  جزء  تفسير   (٢)
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آمنوا  الذين  المؤمنين  حال  ذكر   ،والنصار واليهود  المشركين  من 
بــقــلــوبــهــم وعــمــلــوا الــصــالــحــات بــأبــدانــهــم، فــأخــبــر أنــهــم خــيــر الــبــريــة، 
وقــد اســتــدل بــهــذه اآليــة أبــو هــريــرة وطــائــفــة مــن الــعــلــمــاء عــلــى تفضيل 
.﴾  ¶  μ  ´  ³﴿ لــقــولــه  الــمــالئــكــة  عــلــى  الــبــريــة  مــن  الــمــؤمــنــيــن 

 ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قوله 
نَّتَانِ  «جَ الجنات:  عن  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أنواعها،  الختالف  جمعها 
ــا  مَ وَ ــا  ــمَ ــهُ ــتُ آنِــيَ وَ  ، ــةٍ فِــضَّ ـــنْ  مِ ــانِ  ــتَ ــنَّ جَ وَ ــا،  ــمَ فِــيــهِ ا  مَ ا وَ مَ آنِيَتُهُ وَ  ، ـــبٍ هَ ذَ ـــنْ  مِ

 B  A  @  ?﴿ تــعــالــى:  اهللا  قـــول  يــشــيــر  هـــذا  وإلـــى  ـــا»(١).  ـــمَ فِـــيـــهِ
ثم  الــجــنــتــيــن،  هــاتــيــن  أوصــاف  ذكــر  ثــم  D﴾ [الــرحــمــن:٤٦]،   C
٦٢]. والجنات  ¿﴾ [الرحمن:   ¾  ½ قال ڽ: ﴿¼ 
عن  عــبــارة  هــي  الــصــالــحــات،  الــعــامــلــيــن  للمؤمنين  جــزاء  ذكــرهــا  الــتــي 
ال  مـــا  فــيــهــا  الــمــتــقــيــن،  لــلــمــؤمــنــيــن  ک  اهللا  أعـــدهـــا  عــظــيــمــة  مـــنـــازل 
يمكن  وال  بشر،  قلب  على  خطر  وال  سمعت،  أذن  وال  رأت،  عين 
ا، ألنـــه أعــلــى  إلنــســان فــي الــدنــيــا أن يــتــصــور كــيــف نــعــيــم اآلخـــرة أبــــدً
وأجـــل مــمــا يــتــصــور، قـــال ابـــن عـــبـــاسک: لــيــس فــي الــجــنــة مــمــا فــي 

ا. عظيمً ا  اختالفً تختلف  الحقائق  لكن  األسماء،  إال  الدنيا 

%﴾ العدن بمعنى اإلقامة في المكان  ثم قال ک: ﴿$ 
منهم  واحــد  كل  أن  الجنة  أهل  نعيم  تمام  ومن  عنه،  النزوح  وعــدم 

.١٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٨٧٨ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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ا  أحـــدً أن   يـــر ال  ألنـــه  مـــن الــنــعــيــم،  هـــو عــلــيــه  عــمــا  يــطــلــب تـــحـــوالً  ال 
أكــمــل مــنــه، وال يــحــس فـــي قــلــبــه أنـــه فـــي غــضــاضــة بــالــنــســبــة لــمــن هــو 
Â﴾ [الــكــهــف:   Á  À  ¿  ¾﴿ تــعــالــى:  قــال  وأكــمــل،  مــنــه  أرقــى 
أعــطــاهــم  بــمــا  أقــنــعــهــم  قــد  اهللا  ألن  عــلــيــه  هــم  عــمــا  تــحــوالً  أي   ،[١٠٨

منهم. ا  نعيمً أكمل  ا  أحدً يجدون  فال 
تحت  مــن  الــعــلــمــاء:  قــال   ،﴾)  (  '  &﴿ گ:  قــال  ثــم 
قــصــورهــا وأشــجــارهــا، وإال فــهــو عــلــى ســطــحــهــا ولــيــس أســفــل، إنــمــا 
ــنــهــا اهللا تــعــالــى  هــو مــن تــحــت هــذه الــقــصــور واألشــجــار، واألنــهــار بــيَّ

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V﴿ بــقــولــه: 
 u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

 .[١٥ [محمد:   ﴾  z y  x  w  v
رو ابــن أبــي الــدنــيــا مــن حــديــث أنــس بــن مــالــكگ أنــه قــال: 
إنــهــا  واهللا،  ال  األرض؟  فــي  أخـــدود  الــجــنــة  أنــهــار  أن  تــظــنــون  لــعــلــكــم 
 واألخــــر الـــلـــؤلـــؤ،  حــافــتــيــهــا   إحــــد األرض،  وجــــه  عــلــى  لــســائــحــة 
الـــيـــاقـــوت، وطــيــنــه الــمــســك األذفـــــر، قــــال: قـــلـــت: مـــا األذفـــــر؟ قـــال: 

له(١). خلط  ال  الذي 
من  جبل  من  تفجر  الجنة  «أنها  مسعودگ:  بن  اهللا  عبد  قال 
 :٢٥١٣ رقم  حديث  الصحيحة  السلسلة  في  كما   ۴ األلباني  الشيخ  قال  ص٩٠،   (١)
الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع ألنه ال يقال من قبل الرأي، ال سيما وقد 

وذكرها. األولى،  الطريق  من  المرفوع  صح 
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.(١ مسك»(
ســفــيــان  عــن  األرواح  حـــادي  كــتــابــه  فــي  الــقــيــم۴  ابـــن  وذكـــر 
الـــثـــوري عـــن عــمــرو بـــن مـــرة عـــن أبـــي عــبــيــدة عـــن مـــســـروق فـــي قــولــه 
تــجــري  أنـــهـــار  قـــال:  e﴾ [الـــواقـــعـــة:٣١]،   d  c﴿ تــعــالــى: 

أخدود(٢).  غير  في 
األرض  سطح  على  يجري  النهر  أن  على  تدل  السابقة  فاآلثار 
بناء  إلــى  وال  خــنــادق  شــق  يــحــتــاج  وال  اإلنــســان،  وجــهــه  حــيــث  يــتــوجــه 
، وفــــي هــــذا يـــقـــول ابـــن  ـا وشــــمــــاالً أخـــــدود تــمــنــع ســـيـــالن الـــمـــاء يــمــيــنـً

النونية: كتابه  في  القيم۴ 
تْ ــــــرَ ودٍ جَ ــــــــــــدُ ــــرِ أُخْ ــــيْ ــــــنْ غَ ـــــا مِ هَ ـــــارُ ـــــهَ نْ ـــانِأَ ـــيَـــضَ ــــــنِ الـــفَ ـــا عَ ـــهَ ـــكُ ـــسِ ـــمْ ــــانَ مُ ــــبْــــحَ سُ

ال  ا،  أبـــــــدً فـــيـــهـــا  مـــاكـــثـــيـــن  أي:   ﴾,  +  *﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
يــألــمــون،  وال  يــبــأســون،  وال  يــهــرمــون،  وال  يــمــرضــون،  وال  يــمــوتــون، 
ا  دائمً النعيم  أكمل  في  فهم  نصب،  فيها  يمسهم  وال  يحزنون،  وال 

 â  á  à﴿ األحـــاديـــث.  بــذلــك  صــحــت  اآلبـــديـــن، كــمــا  أبـــد  ا  وأبــــدً
فــيــحــل  عــنــهــم  يـــرضـــى  تـــعـــالـــى  اهللا  أن  نــعــيــم  أكـــمـــل  وهــــذا   ﴾ä  ã

ا. أبدً بعده  يسخط  فال  رضوانه  عليهم 
ذلــك  أي  [الــبــيــنــة:٨]،   ﴾8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٨/٧)، وذكره ابن القيم۴ في كتابه حادي األرواح   (١)

صحيح (٣٨٥/١). موقوف  وقال: 
صحيح. مقطوع  إسناده  األلباني۴:  الشيخ  وقال  ص١٦٥،   (٢)
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الــجــزاء لــمــن خــشــي اهللا تــعــالــى، والــخــشــيــة هــي خــوف اهللا الــمــقــرون 
قــال  كــمــا  بــــاهللا،  مـــن عــالــم  إال  ذلـــك  يــصــدر  وال  والــتــعــظــيــم،  بــالــهــيــبــة 
 ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تعالى: 
يتضح  بينهما  والــفــرق  الــخــوف،  مــن  أخــص  فالخشية   ،[٢٨ [فــاطــر: 
ال؟  أم  عليك  قادر  هو  هل  تدري  ال  شخص  من  خفت  إذا  بالمثال: 
فــهــذه  عــلــيــك  قــــادر  أنـــه  شــخــص تــعــلــم  مـــن  خــفــت  وإذا  خــــوف،  فــهــذا 

 .(١ خشية(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

ابــن  وتــفــســيــر  ص٢٨٠-٢٨٧،  عــثــيــمــيــن۴  ابــن  لــلــشــيــخ  عــم  جــزء  تــفــســيــر  انــظــر:   (١)
-٤٢٠/١٤ ) كـــثـــيـــر۴  ابــــن  وتـــفـــســـيـــر   ،(٨٧٢٦/١٠ ) الـــطـــبـــري۴  جـــريـــر 
والشيخ  البراك  عبدالرحمن  للشيخ  وفوائده  وأحكامه  عم  جزء  وتفسير   ،(٤٢٥

ص٢٤٥-٢٥١. عــبــدالــمــحــســن الــعــســكــر 

٥٢Ú‰ğÓj€a @ÒâÏç @ø@p˝fldm
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الكلمة السابعة 



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
السيئات،  فيه  تكفر  يوم  اهللا،  أيام  من  عظيم  يوم  عرفة  يوم  فإن 
العبرات،  فيه  وتُسكب  الدعوات،  فيه  وتُجاب  العثرات،  فيه  وتقال 
والعتق  المغفرة  يــوم  وهــو  الــمــالئــكــة،  بالحجاج  تعالى  اهللا  ويــبــاهــي 
تعالى:  قال  اليوم،  ذلك  من  أحقر  فيه  الشيطان  رؤي  وما  النار،  من 

 .[٣ *﴾ [البروج:   )  (﴿
هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو
مُ  ـــوْ يَ  : ــدُ ــاهِ الــشَّ  : ـــالَ قَ  ﴾*  )  (﴿ اآليـــة:  هـــذه  فــي  قـــال  أنـــه 

.(١) ةِ يَامَ قِ الْ مُ  وْ يَ  : ودُ عُ وْ مَ الْ وَ  ، ةَ فَ رَ عَ مُ  وْ يَ  : ودُ هُ شْ مَ الْ وَ  ، ةِ عَ مُ الْجُ
 H  G  F  E  D  C﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال 
 R  Q  P  O  N  M  L  K J  I
 \  [  Z  Y  X  W  V  U T  S

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٧٩٧٣ برقم   (٣٥٢/١٣)  (١)

الكلمة السابعة 
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 f e d c b a ` _ ^ ]
.[١٩٨-١٩٩ [البقرة:   ﴾m  l  k  j  i  h g

عــلــى  خـــبـــر  لـــعـــطـــف  هـــنـــا  هــــا  كــــثــــيــــر۴: «﴿`﴾  ـــــن  اب قـــــال 
إلى  يدفع  أن  بعرفات  الواقف  أمــر  تعالى  كأنه  عليه،  وترتيبه  خبر، 
مع  وقوفه  يكون  أن  وأمره  الحرام،  المشعر  عند  اهللا  ليذكر  المزدلفة 
يقفون  يصنعون،  الناس  جمهور  كان  كما  بعرفات،  الناس  جمهور 
ــا، فــإنــهــم لــم يــكــونــوا يــخــرجــون مــن الــحــرم فــيــقــفــون فــي  بــهــا إال قــريــشً
طــرف الــحــرم عــنــد أدنــى الــحــل ويــقــولــون: نــحــن أهــل اهللا فــي بــلــدتــه، 

بيته. وقطَّان 
ورو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشةڤ 
ــوا  ــانُ كَ وَ  ، ــةِ لِــفَ دَ ــزْ ــمُ ــالْ ــونَ بِ ــفُ ــقِ ــا يَ ــهَ يــنَ انَ دِ ـــنْ دَ مَ ـــشٌ وَ يْ ـــرَ ــانَــت قُ قــالــت: «كَ
ــاءَ  ــا جَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــاتٍ فَ ــرَ ــعَ ــونَ بِ ــفُ ــقِ بِ يَ ــرَ ــعَ ــرُ الْ ــائِ ـــانَ سَ كَ ، وَ ــسَ ــمْ ــحُ نَ الْ ــوْ ــمَّ ــسَ يُ
يضَ  فِ يُ مَّ  ثُ ا،  بِهَ فَ  قِ يَ ثُم  فَاتٍ  رَ عَ تِيَ  أْ يَ نْ  أَ بِيَّهُملسو هيلع هللا ىلص  نَ هُ  اللَّ رَ  مَ أَ  ، مُ الَ سْ اإلِ
روايــة:  وفــي   .(١)«﴾  e  d  c  b﴿  : ــهُ لُ ــوْ قَ لِــكَ  ــذَ فَ ــا،  ــنْــهَ مِ
 .(٢)«﴾e  d  c  b  a  `﴿ اهللاک:  لَ  ـــزَ نْ ـــأَ «فَ
وحكى  جرير  ابن  واختاره  وغيرهم،  ومجاهد  عباس  ابن  قال  وكذا 

اهللا»(٣). رحمهم  اإلجماع-  عليه 

.١٢١٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٥٢٠ برقم  البخاري  صحيح   (١)
.١٦٦٥ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

كثير۴ (٢٥٩/٢-٢٦٠). ابن  تفسير   (٣)

٥٤Úœä« @‚ÏÌ @›ˆböœ @Âfl
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ابــــن  قــــــال  [الـــــفـــــجـــــر:٣].   ﴾(  '  &﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
عـــبـــاسک وعـــكـــرمـــة والـــضـــحـــاك: الـــوتـــر يــــوم عـــرفـــة، والـــشـــفـــع يــوم 

.(١ النحر(
 m  l  k  j  i  h  g  f﴿ :قال تعالى
﴾ [الحج:٢٧]. قال ابن عباسک: األيام المعلومات:   n

الحجة(٢). ذي  عشر  أيام 
ZŸ€á @Â‡œ @La ₣Üu@Ò7r◊ @ÔËœ @Ú‰ şé€a @ø@È‹ˆböœ @bflcÎ

- أنـــه أحـــد األيــــام الــعــشــرة الــمــفــضــلــة فــي أعــمــالــهــا عــلــى غــيــرهــا 
مــن أيـــام الــســنــة، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه والــتــرمــذي فــي ســنــنــه 
ــلُ  ــمَ ــعَ ـــامٍ الْ يَّ ــنْ أَ ــا مِ مــن حــديــث ابــن عــبــاسک أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ
ــا  ــوا: يَ ــالُ ــقَ »، فَ ـــرِ ـــشْ ـــعَ ــــامِ الْ يَّ هِ األَ ـــذِ ـــنْ هَ ـــى اهللاِ مِ ـــبُّ إِلَ حَ ــنَّ أَ ـحُ فِــيــهِ ــالـِ الــصَّ
الَ  ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «وَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ بِيلِ اهللاِ ادُ فِي سَ هَ الَ الْجِ ولَ اهللاِ ! وَ سُ رَ
ــنْ  ــعْ مِ جِ ــرْ ــمْ يَ ــلَ ــالِــهِ فَ مَ ــهِ وَ ــسِ جَ بِــنَــفْ ــرَ ــلٌ خَ جُ ، إِالَّ رَ ــبِــيــلِ اهللاِ ــادُ فِــي سَ ــهَ الْــجِ

.(٣)  « ءٍ يْ بِشَ لِكَ  ذَ
ـــشـــرع  ويُ ســنــتــيــن،  يــكــفــر  وصـــيـــامـــه  الـــمـــغـــفـــرة،  يــــوم  أنــــه   :  -
سننه  فــي  والــتــرمــذي  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــحــاج،  لغير  صــيــامــه 
ـــي  ـــةَ ، إِنِّ فَ ـــرَ مِ عَ ــــوْ ـــامُ يَ ـــيَ مــن حــديــث أبـــي قــتــادة أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «صِ

كثير۴ (٣٣٨/١٤). ابن  تفسير   (١)
التشريق. أيام  في  العمل  فضل  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

له.  واللفظ   ٧٥٧ برقم  الترمذي  وسنن   ،٩٦٩ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
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.(١)« هُ  بْلَ قَ الَّتِي  نَةَ  السَّ وَ  ، هُ دَ بَعْ الَّتِي  نَةَ  السَّ رَ  فِّ كَ يُ نْ  أَ اهللاِ  لَى  عَ بُ  تَسِ حْ أَ
الــمــبــارك  ابـــن  عــن  والــتــرهــيــب  الــتــرغــيــب  فــي  الــمــنــذري   ورو
عــن ســفــيــان الــثــوري عــن الــزبــيــر بــن عــدي عــن أنــس بــن مــالــكگ 
فقال:  تؤوب،  أن  الشمس  وكادت  بعرفات  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقف  قال: 
انِي  تَ ، أَ النَّاسِ ــــرَ  ــــاشِ ــــعَ «مَ ـــقـــال:  فَ  ،« لــــنَّــــاسَ ا ـــيَ  لـِ ــــتِ  ــــصِ نْ أَ  ! بِــــــاللُ ــــا  «يَ
ــلِ  َهْ ألِ ــرَ  ــفَ غَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ   : ـــالَ قَ وَ  ، مَ ــالَ الــسَّ ــيَ  بِّ رَ ــنْ  مِ انِــي  ــرَ قْ ــأَ فَ ــا،  آنِــفً يــلُ  ــرِ ــبْ جِ
ــنُ  ــرُ بْ ــمَ ــامَ عُ ــقَ فَ  ،« ــاتِ ــبِــعَ لــتَّ ا ــمُ  ــهُ ــنْ ــنَ عَ ــمِ ضَ ، وَ ــرِ ــعَ ــشْ ــمَ لْ ـــلِ ا هْ أَ ـــاتٍ وَ فَ ـــرَ عَ
ا  ــذَ «هَ  : ــالَ قَ ؟  ــةً ــاصَّ خَ ــنَــا  لَ ا  ــذَ هَ  ، اهللاِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــقــال:  فَ گ،  ــابِ ــطَّ ــخَ الْ
ــرَ  ــثُ : كَ ـــرُ ـــمَ ـــالَ عُ ـــقَ فَ  ،« ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ مِ ا ــــوْ يَ ـــى  لَ إِ ـــمْ  كُ ـــدِ ـــعْ بَ ـــنْ  ـــى مِ تَ ـــنْ أَ لِـــمَ ـــمْ وَ ـــكُ لَ

.(٢ ) ــابَ طَ وَ اهللاِ  ــيْــرُ  خَ واهللاِ 
فــي  داود  أبـــو   رو الـــمـــوقـــف،  ألهـــل  الــعــيــد  يـــوم  أنـــه   :  -
 ، ـــةَ فَ ـــرَ مُ عَ ـــــوْ ســنــنــه مـــن حــديــث عــقــبــة بـــن عــامــر أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «يَ

.(٣)« مِ الَ سْ اإلِ لَ  هْ أَ ا  نَ يدُ عِ يقِ  رِ التَّشْ امُ  وأيَ  ، رِ النَّحْ مُ  وْ يَ وَ
له. واللفظ   ٧٤٩ برقم  الترمذي  وسنن   ،١١٦٢ برقم  مسلم  صحيح   (١)

ابــن  إلــى  ســنــده  ثــبــت  إن  حــجــر۴:  ابــن  الــحــافــظ  قــال   ،١٧٣٧ بــرقــم   (١٥٧/٢)  (٢)
الــآللــي (١٠٤/٢)،  فــي  الــســيــوطــي  نــقــلــه  اهــــ،  الــصــحــيــح  شـــرط  عــلــى  فــهــو  الــمــبــارك 
الــتــرغــيــب  صــحــيــح  عــلــى  تعليقه  فــي  األلــبــانــي۴  الــديــن  نــاصــر  مــحــمــد  الــشــيــخ  قــال 
بنسبته  المؤلف  جزم  ما  المبارك  ابن  إلى  سنده  يثبت  لم  لو  أنه  وظني  والترهيب: 
 ،١٦٢٤ إلــيــه كــمــا هــو ظــاهــر، ومــع ذلــك فــلــه شــواهــد خــرجــتــهــا فــي الــصــحــيــحــة بــرقــم 

 .١١٥١ برقم   (٣٣/٢) أعلم  تعالى  واهللا 
داود  أبــــي  ســـنـــن  صــحــيــح  فـــي  كـــمـــا  األلـــبـــانـــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٢٤١٩ بـــرقـــم   (٣)

.٢١١٤ (٤٥٨/٢) برقم 
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من  صحيحه  في  مسلم   رو النار،  من  العتق  يوم  أنه   :  -
نْ  أَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  قال: «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  عائشةڤ  حديث 

.(١)« ةَ فَ رَ عَ مِ  وْ يَ نْ  مِ النَّارِ  نَ  مِ ا  بْدً عَ فِيهِ  ک  هُ  اللَّ تِقَ  عْ يُ
اإلمــام   رو فقد  المالئكة،  بالحجاج  يباهي  اهللا  أن   :  -
أن  العاصک  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
ةَ  فَ رَ عَ يَّةَ  شِ عَ تَهُ  الئِكَ مَ ي  بَاهِ يُ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ «إِنَّ  يقول:  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

ا»(٢). بْرً غُ ثًا  عْ شُ نِي  تَوْ أَ بَادِي  عِ إِلَى  وا  انْظُرُ  : يَقُولُ فَ  ، ةَ فَ رَ عَ لِ  هْ بِأَ
قال ابن عبدالبر۴: «وهذا يدل على أنهم مغفور لهم؛ ألنه 
والغفران»(٣). التوبة  بعد  من  إال  والذنوب  الخطايا  بأهل  يباهي  ال 

- : أنه ركن الحج األعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة، فقد 
بن  عبدالرحمن  حديث  من  سننه  في  النسائي   رو فقد  الحج،  فاته 
»(٤). قــال ابــن حــجــر۴:  ـــةُ فَ ـــرَ ــجُّ عَ ــحَ يــعــمــر أن الــنــبــيگ قــال: «الْ

األكبر»(٥). وركنه  الحج  معظم  «أي 
فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كما حصل في عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص، 

.١٣٤٨ برقم   (١)
صحيح  فــي  وأصــلــه  بــه،  بــأس  ال  إســنــاده  وقــال مــحــقــقــوه:   ،٧٠٨٩ بــرقــم   (٦٦٠/١١)  (٢)

.١٣٤٨ برقم  مسلم 
.(١٢٠/١) التمهيد   (٣)

الــنــســائــي  ســـنـــن  صــحــيــح  فـــي  كـــمـــا   ۴ األلـــبـــانـــي  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٣٠١٦ بـــرقـــم   (٤)
برقم٢٨٢٢.  (٦٣٣/٢)
الباري (٩٤/١١). فتح   (٥)
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 رو عــرفــة،  ويـــوم  الــجــمــعــة،  يــوم  عــيــدان،  لــلــمــســلــمــيــن  اجــتــمــع  فــقــد 
لــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث طــــــارق بــــن شــــهــــاب عــــن عـــمـــر بــن  ا
 ، ــنِــيــنَ مِ ــؤْ ــمُ الْ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ لــه:  قــال  الــيــهــود  مــن  رجـــالً  أن  الــخــطــابگ: 
ــا  نَ ــذْ ــخَ تَّ الَ ــتْ  لَ ــزَ ــودِ نَ ــهُ ــيَ لْ ــرَ ا ــشَ ــعْ ــنَــا مَ ــيْ ــلَ ــوْ عَ ــا، لَ ــهَ ونَ ءُ ــرَ ــقْ ــمْ تَ ــابِــكُ ــتَ فِــي كِ ــةٌ  آيَ

 N  M  L  K﴿ ـــال:  قَ ؟  ـــةٍ آيَ يُّ  أَ  : ـــالَ قَ ا،  ـــيـــدً عِ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا لـِــكَ  ذَ
 ، [٣ لــــــمــــــائــــــدة: [ا  ﴾U  T  S  R  Q  P  O
ــيــهِ  فِ ـــتْ  لَ ـــزَ نَ ي  ـــذِ الَّ ــانَ  ــكَ ــمَ لْ ا وَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا لِـــكَ  ذَ ــا  ــنَ فْ ــرَ عَ ـــدْ  قَ رُگ:  مَ الَ عُ قَ

.(١ ــةٍ ( ــعَ ــمُ جُ مَ  ــوْ يَ ــةَ  فَ ــرَ ــائِــمٌ بِــعَ ــوَ قَ هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــلَــى الــنَّــبِــيِّ عَ
 K﴿ قـــــرأ:  عـــبـــاسک  ابــــن  إلــــى  بـــســـنـــده  جـــريـــر  ابــــن   ورو
 ﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
ا،  اآليــــة عــلــيــنــا التـــخـــذنـــا يــومــهــا عـــيـــدً فـــقـــال يـــهـــودي: لـــو نـــزلـــت هـــذه 
عيد،  يوم  اثنين:  عيدين  يوم  في  نزلت  فإنها  عباسک:  ابن  فقال 

 .(٢ ويــوم جــمــعــة(
األسبوع،  أيام  أفضل  الجمعة  يوم  «إن  القيم۴:  ابن  قال 
ويــــوم عـــرفـــة ويــــوم الــنــحــر أفـــضـــل أيــــام الـــعـــام، وكـــذلـــك لــيــلــة الــقــدر 
وكذلك  األسبوع،  ليالي  أفضل  الجمعة  وليلة  العام،  ليالي  أفضل 
وقـــفـــة عـــرفـــة يــــوم الــجــمــعــة لـــهـــا مـــزيـــة عـــلـــى ســـائـــر األيـــــام، وتــحــصــل 
فــيــهــا  ـــرد  يُ ال  الــتــي  اإلجـــابـــة  ســاعــة  الــمــوقــف  أهـــل  مـــن  دنــــوهچ  مـــع 

.٣٠١٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٥ برقم  البخاري  صحيح   (١)
جرير (٤١٩/٤). ابن  تفسير   (٢)
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ا، فــيــقــربــون مــنــه بــدعــائــه والــتــضــرع إلــيــه فــي تــلــك  يــســأل خــيــرً ســائــالً 
ويــقــرب مــنــهــم تــعــالــى نــوعــيــن مــن الــقــرب؛ أحــدهــمــا: قــرب  الــســاعــة، 
اإلجـــابـــة الــمــحــقــقــة فـــي تــلــك الـــســـاعـــة، والـــثـــانـــي قـــربـــه الـــخـــاص مــن 
أهــل عــرفــة ومــبــاهــاتــه بــهــم مــالئــكــتــه، فــتــســتــشــعــر قــلــوب أهــل اإليــمــان 
ــا  ا وابــتــهــاجً ـــا وســــرورً وفـــرحً فـــتـــزداد قـــوة إلـــى قــوتــهــا،  هـــذه األمــــور، 
ورجــاءً لــفــضــل ربــهــا وكــرمــه، فــبــهــذه الــوجــوه وغــيــرهــا فــضــلــت وقــفــة 

يــوم الــجــمــعــة عــلــى غــيــرهــا.
وأمـــا مــا اســتــفــاض عــلــى ألــســنــة الــعــوام بـــأن مــوافــقــة يـــوم عــرفــة 
لــه  أصــــل  ال  فـــبـــاطـــل  حـــجـــة،  وســبــعــيــن  اثــنــتــيــن  تـــعـــدل  الــجــمــعــة  لـــيـــوم 
واهللا  والــتــابــعــيــن.  الــصــحــابــة  مــن  أحــد  عــن  وال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســول  عــن 

.(١ أعــلــم»(
«ويـــــوم عـــرفـــة يــــوم أغــــر، وهــــو مــلــتــقــى الــمــســلــمــيــن الــمــشــهــود، 
ابـــن  اإلســــالم  شـــيـــخ  يـــقـــول  وخـــضـــوع،  وذل  وخـــشـــوع،  رجــــاء،  يــــوم 
اإليمان  من  قلوبهم  على  ينزل  عرفة  عشية  «الحجيج  تيمية۴: 

.(٢ والــرحــمــة والــنــور والــبــركــة مــا ال يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه»(
وأفــضــل الــدعــاء دعـــاء ذلــك الــيــوم، قــال ابــن عــبــد الــبــر۴: 

.(٣ «دعــاء يــوم عــرفــة مــجــاب كــلــه فــي األغــلــب»(
بتصرف. المعاد (٦٠/١-٦٥)  زاد   (١)

.(٣٧٤/٥)  الفتاو  (٢)
.(٤١/٦) التمهيد   (٣)
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والــــدعــــاء يــــوم عـــرفـــة عـــظـــيـــم الـــمـــكـــانـــة، رفـــيـــع الــــشــــأن، وثـــبـــت 
ـــمَّ  ثُ  ، ــــرَ ــــهْ الــــظُّ ـــى  ـــلَّ ـــصَ فَ ـــــــــامَ  قَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «...أَ أن  مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  فـــي 
اهللاِ  ـــولُ  سُ رَ كِــبَ  رَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ ــلِّ  ــصَ يُ ــمْ  لَ وَ ــرَ  ــصْ ــعَ الْ ــى  ــلَّ ــصَ فَ ـــامَ  قَ أَ
 ، اتِ ــرَ ــخَ ــى الــصَّ لَ إِ اءِ  ــوَ ــصْ ــتِــهِ الــقَ ــاقَ ــنَ نَ ــطْ ــلَ بَ ــعَ ــجَ فَ  ، قِــفَ ــوْ ــمَ ــى الْ تَ ــتَّــى أَ حَ
ــا  ــفً اقِ وَ لْ  ـــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــةَ ــلَ ــبْ ــقِ لْ ــلَ ا ــبَ ــقْ ــتَ اسْ وَ ـــهِ  يْ ـــدَ يَ ــنَ  ــيْ ــاةِ بَ ــشَ ــمُ ــلَ الْ ــبَ حَ ـــلَ  ـــعَ جَ وَ
 ، صُ ــرْ ــقُ لْ ــابَ ا ــتــىَّ غَ حَ ــيــالً  ــلِ ةُ قَ ــرَ ــفْ ــتِ الــصُّ ــبَ هَ ذَ وَ ــسُ  ــمْ ــتِ الــشَّ بَ ــرَ ــتَّــى غَ حَ

.(١ )« ــهُ ــفَ ــلْ خَ ــدٍ  يْ زَ ــنَ  بْ ةَ  امَ سَ فَ أُ دَ رْ أَ وَ
قال:  زيدگ  بن  أسامة  حديث  من  سننه  في  النسائي   ورو
بِــهِ  ــتْ  ــالَ ــمَ فَ ــو  عُ ــدْ يَ ــهِ  يْ ــدَ يَ عَ  فَ رَ فَ فَاتٍ  رَ بِعَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولِ  سُ رَ يــفَ  دِ رَ ــنْــتُ  «كُ
ــوَ  هُ وَ ــهِ  يْ ــدَ يَ   ــدَ ـإِحْ ــامَ بـِ ــطَ ــخِ لَ الْ ــاوَ ــنَ ــتَ فَ  : ـــالَ ــا، قَ ــهَ ــامُ ــطَ خِ ــطَ  ــقَ ــسَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــاقَ نَ

.(٢ )« ــرَ ُخْ األْ هُ  ــدَ يَ افِــعٌ  رَ
ا، قـــال ابــن  وأقــــرب الــحــجــيــج عــنــد اهللا مــنــزلــة أكــثــرهــم لـــه ذكـــــرً
ا هللا، فــأفــضــل  الــقــيــم۴: «أفــضــل أهــل كــل عــمــل أكــثــرهــم فــيــه ذكــرً
أكثرهم  المتصدقين  وأفضل  صومهم،  في  هللا  ا  ذكرً أكثرهم  الصوام 
ا هللاک ، وهــكــذا ســائــر  ا هللا، وأفــضــل الــحــجــاج أكــثــرهــم ذكـــرً ذكـــرً

األعمال»(٣)(٤).
.١٢١٨ برقم   (١)

(٦٣٢/٢) النسائي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٠١١ برقم   (٢)
 .٢٨١٧ برقم 

ص١٨١-١٨٢. الصيب  الوابل   (٣)
بتصرف.  (١٨٥/٢-١٨٧) القاسم  عبدالمحسن  د.   ، المنبرية  الخطب   (٤)
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أن  إلـــى  الــذكــر  وكــثــرة  والــتــضــرع  الـــدعـــاء  فــي  الــحــاج  ويــســتــمــر 
.(١ تــغــرب الــشــمــس كــمــا فــعــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص(

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد   
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

مقارنة،  فقهية  دراســة   - عرفة  أحــكــام  العصيمي:  صالح  د.  الشيخ  أخينا  كتاب  انظر   (١)
أجاد. فقد 
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الكلمة الثامنة 



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
 )  (  ' &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال 
 9  8  7 6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

.[٢٠٣ [البقرة:   ﴾>  =  <  ;  :
قال ابن عباسک: األيام المعدودات: أيام التشريق، واأليام 
بعد  أيــام  ثــالثــة  هــي  الــمــعــدودات  واأليــام  الــعــشــر،  أيــام  الــمــعــلــومــات: 
هي  آخرون:  وقال  العلماء،  وأكثر  عمر  ابن  قول  وهذا  النحر،  يوم 

.(١) بعده  أيام  وثالثة  النحر  يوم 
وعــلــيــه  الــمــشــهــور،  هـــو  األول  كـــثـــيـــر۴: «والـــقـــول  ابـــن  قـــال 

 +  *  )  (﴿ ڽ:  قـــال  حــيــث  الــكــريــمــة،  اآليـــة  ظــاهــر  دل 
بــعــد  أيـــــام  ثـــالثـــة  عـــلـــى  فــــدل   ﴾3  2  1  0  /  .  -  ,

.(٢ النحر»(
كثير۴ (٢٦٥/٢). ابن  تفسير   (١)
كثير۴ (٢٦٦/٢). ابن  تفسير   (٢)

الكلمة الثامنة 
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في  النسائي  رواه  ما  األول،  القول  قوة  على  ا  أيضً األدلة  ومن 
ســنــنــه مــن حــديــث عــبــدالــرحــمــن بــن يــعــمــر الــديــلــيگ قــال: شــهــدت 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص بـــعـــرفـــة وأتـــــاه نــــاس مـــن نـــجـــد، فــــأمــــروا رجــــالً فـــســـألـــه عــن 
 ، بْحِ الصُّ ةِ  الَ صَ بْلَ  قَ عٍ  مْ جَ ةَ  لَيْلَ اءَ  جَ نْ  مَ  ، ةُ فَ رَ عَ جُّ  «الحَ فقال:  الحج، 
مَ  إِثْ الَ  فَ يْنِ  مَ وْ يَ فِي  لَ  تَعَجَّ نْ  مَ  ، ــامٍ يَّ أَ ةُ  ثَ ثَالَ نًى  مَ امُ  يَّ أَ  ، ةُ جَّ حَ كَ  رَ دْ أَ دْ  قَ فَ
بها  ــنــادي  يُ فجعل  رجــالً  أردف  ثــم   ،« ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمَ  إِثْ ــالَ  فَ ــرَ  خَّ ــأَ تَ ــنْ  مَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ

الناس(١). في 
أولها  وأفضلها  التشريق،  أيام  أنها  في  صريح  الحديث  وهذا 
منى  في  فيه  الحجاج  يستقر  الذي  األول  اليوم  وهو  القر،  يوم  وهو 

.– عشر  الحادي  يوم   –
أن  قــرطگ  بــن  اهللا  عبد  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   رو
مُ  وْ يَ مَّ  ثُ  ، رِ النَّحْ مُ  وْ يَ الى  تَعَ اهللاِاهللاِ  نْدَ  عِ امِ  يَّ األَ ظَمَ  عْ أَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــمــيــت أيــام الــتــشــريــق؛ ألن الــنــاس يــشــرقــون فــيــهــا لــحــوم  »(٢). وسُ ـــرِّ ـــقَ الْ

لتجف. وينشرونها  يقددونها  أي  والهدايا:  األضاحي 
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  مــــا  األيـــــــام  هـــــذه  فـــضـــائـــل  ومـــــن 
ـــامُ  يَّ يــقِ أَ ــرِ ــشْ ــــامُ الــتَّ يَّ حــديــث نــبــيــشــة الــهــذلــيگأن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «أَ
الـــنـــســـائـــي  ســــنــــن  صـــحـــيـــح  فـــــي  األلـــــبـــــانـــــي۴  الــــشــــيــــخ  وصــــحــــحــــه   ،٣٠٤٤ بــــرقــــم   (١)

 .٢٨٥٠ برقم   (٦٣٧/٢-٦٣٨)
داود  أبـــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،١٧٦٥ بــــرقــــم   (٢)

.١٥٥٢ ٣٣١/١ )بــرقــم  )
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 .(١)« هِ لِلَّ رٍ  كْ ذِ وَ بٍ  رْ شُ وَ لٍ  كْ أَ
«فــأيــام الــتــشــريــق يــجــتــمــع فــيــهــا لــلــمــؤمــنــيــن نــعــيــم أبــدانــهــم بــاألكــل 
وكلما  النعم،  تتم  وبذلك  والشكر،  بالذكر  قلوبهم  ونعيم  والشرب، 
إلى  فيحتاج   ،أخر نعمة  شكرهم  كان  النعمة  على  ا  شكرً أحدثوا 

الشاعر: قال  ا،  أبدً الشكر  ينتهي  وال  آخر،  شكر 
ـــةً ـــمَ نِـــعْ اهللاِ  ـــةَ  ـــمَ ــعْ نـِ ي  ــــرِ ــــكْ شُ ــــــانَ  كَ ا  ـــرُإِذَ ـــكْ ــــبُ الـــشُّ ــــجِ ـــا يَ ـــهَ ـــلِ ـــثْ ـــــي مِ ــــــهُ فِ ــــيَّ لَ ــــلَ عَ
ـــهِ ـــلِ ـــضْ ـــفَ بِ إِالَّ  ــــرِ  ــــكْ الــــشُّ ـــــوغُ  ـــــلُ بُ ــــفَ  ــــيْ ــــكَ ـــرُفَ ـــمْ الـــعُ ـــــلَ  ـــــصَ اتَّ وَ َّــــــــامُ  األَي ــــتِ  ــــالَ طَ إِنْ  وَ

وفــــي قــــول الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص أنـــهـــا أيـــــام أكــــل وشـــــرب وذكـــــر هللاک 
على  به  يستعان  إنما  والشرب  األعياد  أيام  في  األكل  أن  إلى  إشارة 
بها  يستعان  أن  النعمة  شكر  تمام  من  وذلك  وطاعته،  تعالى  اهللا  ذكر 
الطيبات  مــن  بــاألكــل  كــتــابــه  فــي  تــعــالــى  اهللا  أمــر  وقــد  الــطــاعــات،  عــلــى 

 S  R  Q  P  O  N  M﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  والــــشــــكــــر، 
[الــبــقــرة:١٧٢].   ﴾[  Z  Y  X  W  V  U  T

الشاعر: قال 
ـــــــا ـــــــهَ عَ ـــــــارْ فَ ـــــــةٍ  ـــــــمَ نِـــــــعْ ـــــــــي  فِ ــــــــتَ  ــــــــنْ كُ ا  ـــــمْإِذَ ـــــعَ يـــــــــلُ  الـــــنِّ ـــــــــزِ ــــــي تُ ــــــاصِ ــــــعَ ــــــــــــــإِنَّ الــــــمَ فَ
ــــــــــــــهِ لَ اإلِ ـــــــرِ  ـــــــكْ ـــــــشُ بِ ــــــا  ــــــهَ ــــــيْ ــــــلَ عَ مْ  اوِ دَ ـــــــمْوَ ـــــــقَ يـــــــــــلُ الـــــــنِّ ـــــــــــزِ ــــــــــــــــــــــهِ يُ لَ ـــــــــرُ اإلِ ـــــــــكْ ـــــــــشُ فَ

لــه  الــــذاكــــرة  الــمــطــيــعــة  الـــبـــهـــائـــم  هــــذه  ذبــــح  اهللاک  أبــــاح  وقــــد 
لـــعـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن حــتــى تــتــقــو بــهــا أبـــدانـــهـــم، وتــكــمــل لـــذاتـــهـــم فــي 

.١١٤١ برقم   (١)
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أكــلــهــم الــلــحــوم، فــإنــهــا مـــن أجـــلِّ األغـــذيـــة وألـــذهـــا، مـــع أن األبـــدان 
 تــقــوم بــغــيــر الــلــحــم مـــن الــنــبــاتــات وغــيــرهــا، ولــكــن ال تــكــمــل الــقــو
فـــأبـــاح لــلــمــؤمــنــيــن قــتــل هــــذه الــبــهــائــم  إال بــالــلــحــم،  والـــلـــذة  والـــعـــقـــل 
واألكـــل مــن لــحــومــهــا؛ لــيــكــمــل بــذلــك قــوة عــبــاده وعــقــولــهــم، فــيــكــون 

صالحة. وأعمال  نافعة،  علوم  على  لهم  عونًا  ذلك 
 ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

.(١)«[٣٦ μ﴾ [الحج:   ´  ³  ²

قــال:  عــامــرگ  بــن  عقبة  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو
 ، يــقِ ــرِ الــتَّــشْ ـــــامُ  يَّ أَ وَ  ، ـــرِ الـــنَّـــحْ مُ  ـــــوْ يَ وَ  ، ـــةَ فَ ـــرَ عَ مُ  ــــوْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «يَ رســـول  قـــال 

.(٢)« بٍ رْ شُ وَ لٍ  كْ أَ امُ  يَّ أَ يَ  هِ وَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ لَ  هْ أَ ا  نَ يدُ عِ
«ولما أكمل اهللا تعالى أحكام النسك، أمر باإلكثار من ذكره في 
المفسرين،  جمهور  قــول  في  التشريق  أيــام  وهــي  الــمــعــدودات،  األيــام 
وذلك بمزيتها وشرفها، وكون بقية المناسك تُفعل بها، ولكون الناس 
ا لله؛ ولهذا حرم صيامها، فالذكر فيها مزية ليست لغيرها؛  فيها أضيافً
ذلك  في  ويدخل  فيها،  اهللا  ذكر  من  يُكثر  أن  للمؤمن  يُستحب  ولذلك 
والــصــالة  الــقــرآن،  وقـــراءة  والتكبير،  والتحميد،  والتهليل،  التسبيح، 
عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، ورمـــي الــجــمــار، والــتــكــبــيــر عــنــد رمــيــهــا، والــدعــاء بين 

باختصار. ص٣٣١-٣٣٢  الحنبلي  رجب  البن  المعارف  لطائف   (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال   ،٧٧٣ برقم   (٢)

٦٦’Ìäín€a @‚bÌc @›ˆböœ @Âfl



٦٧

٨-٦-٢٠١٧

ــفــعــل فــيــهــا من  الــجــمــرتــيــن، والــذبــح والــتــســمــيــة فــيــه، والــصــلــوات الــتــي تُ
من  كثير  وعــنــد  فــيــهــا،  الــفــرائــض  بــعــد  المقيد  والــذكــر  ونــوافــل،  فــرائــض 

المطلق»(١). التكبير  فيها  يستحب  العلم  أهل 
ـــــا مــــــن شـــــعـــــائـــــر هــــــــذه األيـــــــــــــام، قــــــــال تــــعــــالــــى:  فـــــالـــــذكـــــر عـــــمـــــومً
 ،[٢٠٣ [الـــــــبـــــــقـــــــرة:   ﴾  ' &  %  $  #  " ! ﴿

 s  r  q  p  o  n﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
كــثــيــر  اســتــحــب  وقـــد   .[٢٠٠ [الـــبـــقـــرة:   ﴾  xw v u t
مـــن الـــســـلـــف كـــثـــرة الــــدعــــاء بـــهـــذا فـــي أيـــــام الـــتـــشـــريـــق، قــــال عــكــرمــة: 
ـــقـــال فـــي أيــــام الــتــشــريــق: «ربـــنـــا آتـــنـــا فـــي الـــدنـــيـــا حــســنــة  يــســتــحــب أن يُ
وفـــي اآلخـــرة حــســنــة وقــنــا عـــذاب الـــنـــار»، «وهـــذا الــدعــاء مــن أجــمــع 
ومسلم  الــبــخــاري   رو مــنــه،  يُكثر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكــان  للخير،  األدعــيــة 
مَّ  اللَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ا ِ  بِهَ و  عُ دْ يَ ةٍ  وَ عْ دَ ثَرُ  كْ «أَ قال:  أنسگ  حديث  من 
 : ــالَ قَ النَّار،  ابَ  ــذَ عَ قِنَا  وَ  ، نَةً سَ حَ ةِ  ــرَ اآلخِ فِــي  وَ  ، نَةً سَ حَ يَا  نْ الدُّ فِي  آتِنَا 
ــوَ  عُ ــدْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ـــإِذَ فَ ــا،  بِــهَ ــا  عَ دَ ةٍ  ــوَ عْ ـدَ بـِ ــو  عُ ــدْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ ـــسٌ  نَ أَ ـــانَ  كَ وَ

ا»(٢).  فِيهَ ا  بِهَ ا  عَ دَ اءٍ  عَ بدُ
اآلخرة:  وفي  والعبادة،  العلم  الدنيا:  في  الحسنة  الحسن:  قال 
الــجــنــة، وقـــال ســفــيــان الـــثـــوري: الــحــســنــة فــي الــدنــيــا: الــعــلــم والـــرزق 
الــطــيــب، وفـــي اآلخــــرة: الــجــنــة، والـــدعـــاء مـــن أفــضــل أنــــواع الــذكــر، 

بتصرف. سعدي (١٠٨/٣)  ابن  الشيخ  مؤلفات  مجموع   (١)
له. واللفظ   ٢٦٩٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٥٢٢ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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رو زيـــاد الــجــصــاص عــن أبــي كــنــانــة الــقــرشــي أنــه ســمــع أبــا مــوســى 
األشــعــري يــقــول فــي خــطــبــتــه يــوم الــنــحــر: بــعــد يــوم الــنــحــر ثــالثــة أيــام 
الــتــي ذكـــر اهللا األيـــام الـــمـــعـــدودات، ال يـــرد فــيــهــن الـــدعـــاء، فــارفــعــوا 

ک. اهللا  إلى  رغبتكم 
وفــي األمــر بــالــذكــر عــنــد انــقــضــاء الــنــســك مــعــنــى، وهــو أن ســائــر 
يفرغ  وال  ينقضي  ال  بــاق  اهللا  وذكــر  منها،  ويــفــرغ  تنقضي  الــعــبــادات 

واآلخرة»(١). الدنيا  في  للمؤمن  مستمر  هو  بل  منه، 
 رو فــقــد  الـــهـــدي،  يــجــد  لـــم  لــمــن  إال  صــيــامــهــا  عـــن  ـــهـــي  نُ وقــــد 
ــمْ  «لَ قــاال:  وعائشةک  عمر  ابــن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  البخاري 

.(٢)« يَ دْ هَ الْ دِ  يَجِ مْ  لَ نْ  لِمَ إِالَّ  نَ  مْ يُصَ نْ  يقِ  أَ رِ التَّشْ امِ  يَّ فِي  أَ صْ  خَّ رَ يُ
ــهــي عـــن صــيــام أيــــام الــتــشــريــق  قـــال ابـــن رجــــب۴: «وإنـــمـــا نُ
ــصــام بــمــنــى وال غــيــرهــا  ألنــهــا أعــيــاد لــلــمــســلــمــيــن مــع يــوم الــنــحــر، فــال تُ
عــنــد جــمــهــور الــعــلــمــاء، وفـــي الــنــهــي عـــن صــيــام هـــذه األيــــام واألمـــر 
مــا  عـــلـــم  لـــمـــا  اهللاگ  أن  وهــــو  حـــســـن،  ســــرٌّ  والـــشـــرب  فــيــهــا  بـــاألكـــل 
وجهاد  اإلحرام،  وتعب  السفر  مشاق  من  بيته  إلى  الوافدون  يالقي 
الــنــفــوس عــلــى قــضــاء الــمــنــاســك، شـــرع لــهــم االســتــراحــة عــقــب ذلــك 
بــاإلقــامــة بــمــنــى يــوم الــنــحــر وثــالثــة أيــام بــعــده، وأمــرهــم بــاألكــل فــيــهــا 

باختصار. ص٣٣٠-٣٣١  المعارف  لطائف   (١)
.١٩٩٨ برقم   (٢)

٦٨’Ìäín€a @‚bÌc @›ˆböœ @Âfl
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اهللا  مـــن  ــا  لــطــفً فــيــهــا  اهللاک  ضــيــافــة  فـــي  فــهــم  نــســكــهــم،  لـــحـــوم  مـــن 
ـــا أهــــل األمـــصـــار فـــي ذلـــك؛  بـــهـــم، ورأفـــــة ورحـــمـــة، وشـــاركـــهـــم أيـــضً
ألن أهـــل األمـــصـــار شــاركــوهــم فـــي حــصــول الــمــغــفــرة والــنــصــب لــلــه 
واالجـــتـــهـــاد فـــي عــشــر ذي الــحــجــة بــالــصــوم والـــذكـــر واالجـــتـــهـــاد فــي 
اهللا  إلى  التقرب  وفي  المغفرة،  حصول  في  وشاركوهم  العبادات، 
تــعــالــى بــإراقــة دمــاء األضــاحــي، فــشــاركــوهــم فــي أعــيــادهــم، واشــتــرك 
اشتركوا  كما  والشرب،  باألكل  األعياد  أيام  في  الراحة  في  الجميع 
ــا فــي أيـــام الــعــشــر فــي االجــتــهــاد فــي الــطــاعــة والــنــصــب، وصــار  جــمــيــعً
من  يأكلون  األيام،  هذه  في  ک  اهللا  ضيافة  في  كلهم  المسلمون 
ـــهـــوا عـــن صــيــامــهــا ألن الــكــريــم ال  رزقـــه ويــشــكــرونــه عــلــى فــضــلــه، ونُ
قد  األيام:  هذه  في  للمؤمنين  قيل  فكأنه  أضيافه،  يجيع  أن  به  يليق 

الراحة»(١). إال  لكم  بقي  فما  عملتموه،  الذي  عملكم  فرغ 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

باختصار. ص٣٣٣  المعارف  لطائف   (١)
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الكلمة التاسعة 

 

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 v  u t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

.[٢٧ ﴾ [الحج:   {  z  y  x  w

مــتــنــوعــة،  ومــقــاصــد  عــظــيــمــة،  ألهــــداف  الــحــج  اهللاچ  شـــرع 
ومــنــافــع عــاجــلــة وآجــلــة فــي الــدنــيــا واآلخـــرة، فــمــن الــمــنــافــع الــديــنــيــة: 
الــــعــــبــــادات الـــبـــدنـــيـــة مــــن الــــصــــالة والــــصــــوم والــــطــــواف والـــصـــدقـــات 
الدنيوية:  المنافع  ومــن  وغيرها،  الــهــدي..  ونحر  والــذكــر،  والــزكــاة 

واإلهداء. الهدي،  لحوم  من  واألكل  والشراء،  البيع 
قــال:   ﴾  h  g  f﴿ فــي قــولــه:  عــبــاسک  ابــن  «قــال 
وأما  تعالى،  اهللا  فرضوان  اآلخرة  منافع  أما  واآلخرة،  الدنيا  منافع 
والتجارات،  والذبائح  ن  البُدْ منافع  من  يصيبون  فما  الدنيا،  منافع 

الكلمة التاسعة 
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واحد»(١). وغير  مجاهد  قال  وكذا 
 E  D  C:﴿بقوله الــمــراد  أن  فــي  خـــالف  «وال 

التجارة»(٢).  ،[١٩٨ [البقرة:   ﴾J  I  H  G  F

قـــال ابـــن جــريــر – إمـــام الــمــفــســريــن–۴: «وأولــــى األقـــوال 
العمل  من  لهم  منافع  يشهدوا  بذلك:  عنى  قال:  من  قول  بالصواب 
ما  جميع  لهم  منافع  عم  اهللا  أن  وذلك  والتجارة،  اهللا  يرضي  الذي 
يــشــهــد لــه الــمــوســم، ويــأتــي إلــى مــكــة أيــام الــمــوســم مــن مــنــافــع الــدنــيــا 
عقل،  وال  بخبر  منافعهم  من  شيئًا  ذلك  من  يخصص  ولم  واآلخرة، 

وضعت»(٣). التي  المنافع  في  العموم  على  فذلك 
القلوب  وتوجيه  هللا،  العبادة  إخالص  الحج:  مقاصد  وأعظم 
ال شــريــك لــه، قــال  وحــده  الــذي يــســتــحــق الــعــبــادة  ڽ، وأنــه  إلــيــه 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F﴿ تــعــالــى: 
[الــحــج:   ﴾V  U  T  S  R  Q  P

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٢٦
[األنـــعـــام:   ﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «
تــلــبــيــتــهــم  فــي  يــقــولــوا  أن  لــلــحــجــاج  اهللا  شــرع  ولــذلــك   .[١٦٢-١٦٣

لــبــيــك ال شــريــك لــك.
كثير۴ (٤٤/١٠). ابن  تفسير   (١)

.(٣٦٦/١٤) القرطبي۴  تفسير   (٢)
جرير۴ (٥٨٣٠/٧). ابن  تفسير   (٣)

٧٢È‡ÿčyÎ @wßa @Üïb‘fl @Âfl



٧٣

٨-٦-٢٠١٧

 .(١)« ةَ عَ مْ الَ سُ ا وَ اءَ فِيهَ يَ ةٌ الَ رِ جَّ مَّ حَ هُ وكان النبيملسو هيلع هللا ىلص يقول: «اللَّ
ومــن مــقــاصــد الــحــج: أن يــتــعــلــم الــحــجــاج ديــن اهللا، ويــتــبــصــروا 
ــريــن مــا يــجــهــلــون  بــه فــي رحـــاب الــبــيــت الــعــتــيــق مــن الــعــلــمــاء والــمــذكِّ
حتى  وعمرتهم  حجهم  أحكام  من  يجهلون  وما  دينهم،  أحكام  من 
يــؤدوهــا عــلــى عــلــم وبــصــيــرة، وحــتــى يــعــبــدوا اهللا فــي أرضــهــم وأيــنــمــا 

وبصيرة. علم  على  كانوا 
 *  ) (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال 
 7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +
?﴾ [النحل:٤٣-٤٤].   >  =  <  ;  :  9  8
رو ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالكگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢)« لِمٍ سْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ ةٌ  يضَ رِ فَ مِ  لْ الْعِ لَبُ  «طَ قال: 
الَ  ــي  ــلِّ ــعَ لَ ي،  رِ دْ أَ الَ  ــي  ــإِنِّ فَ  ، ــمْ ــكُ ــكَ ــاسِ ــنَ مَ ــنِّــي  عَ وا  ـــذُ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «خُ

.(٣)« هِ ذِ هَ تِي  جَّ حَ دَ  عْ بَ جُّ  حُ أَ
ويــتــنــاصــحــوا  بــالــحــق  ويــتــواصــوا  الــمــســلــمــون  يــتــعــارف  أن   :
ــا، فهم  ــا، ويــواســي بــعــضــهــم بــعــضً فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــســاعــد بــعــضــهــم بــعــضً
حج  وفيه   ،١٥١٧ برقم  الــبــخــاري  صحيح  فــي  وأصــلــه   ،٢٨٩٠ برقم  ماجة  ابــن  سنن   (١)
السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه  زامــلــتــه،  وكــانــت  رحــل  على  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.٢٦١٧ برقم  الصحيحة 
 (٧٢٧/٢) الصغير  الجامع  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٢٢٤ برقم   (٢)

.٣٩١٣ برقم 
.١٢٩٧ برقم  مسلم  صحيح   (٣)
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وجــنــوبــهــا  وشـــرقـــهـــا،  األرض  غـــــرب  مــــن  عـــمـــيـــق  فــــج  كــــل  مــــن  يــــأتــــون 
مزدلفة،  وفي  عرفات،  وفي  العتيق  اهللا  بيت  في  يجتمعون  وشمالها، 
وفـــــي مـــنـــى، فــــي وقـــــت واحــــــد وبـــلـــبـــاس واحـــــــد، ال فـــــرق بـــيـــن عـــربـــي 

 L  K  J  I  H  G  F  E﴿ تــعــالــى:  قــال  وأعــجــمــي، 
 ﴾[  Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P O  N  M

[الحجرات:١٣].
بالبيت  والــطــواف  الــصــلــوات  مــن  االستكثار  الــحــج:  مقاصد  ومــن 

العقيق.
الشعيرة  هذه  أداء  عند  اهللا  ذكر  من  اإلكثار  ا  أيضً المقاصد  ومن 

 l  k  j  i  h  g  f﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــظــيــمــة، 
 N  M  L﴿ :[الحج:٢٨]، وقال تعالى ﴾n  m
﴾ [الــبــقــرة:١٩٨]،   U T  S  R  Q  P  O

 s  r  q  p  o  n﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
[البقرة:٢٠٠].  ﴾w  v  u  t

ــم الــحــج فــهــي كــثــيــرة، أكــتــفــي بــبــعــضــهــا، فــمــن ذلـــك: أن  ــكَ أمــا حِ
الــتــجــرد مــن الــمــخــيــط تــذكــيــر بــلــبــاس األكــفــان بــعــد الــرحــيــل، وإرشــاد 

الكبرياء. ونبذ  التواضع،  إلى 
المعصية  بشؤم  للعباد  تذكير  األسود  الحجر  سواد  أن   :
لَ  ـــزَ حــتــى عــلــى الــجــمــادات، وعــظــم أثــرهــا عــلــى الــقــلــب، قــالملسو هيلع هللا ىلص: «نَ
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ا  طَايَ خَ هُ  تْ دَ وَّ فَسَ  ، بَنِ اللَّ نَ  مِ ا  يَاضً بَ دُّ  شَ أَ وَ  هُ وَ نَّةِ  الْجَ نَ  مِ دُ  وَ األَسْ رُ  جَ الْحَ
.(١)« مَ آدَ نِي  بَ

وفي السعي بين الصفا والمروة تذكير بما حصل ألم إسماعيل 
تطلب  جبلين  بين  قفر  في  فسعت  ماء،  وال  فيه  زرع  ال  بواد  ابنها  مع 
الــمــاء لــهــا ولــصــغــيــرهــا، حــتــى أغــاثــهــا اهللا وأنــبــع لــهــا زمــزم أفــضــل مــاء 

األرض. وجه  على 
وفـــــي اجــــتــــمــــاع الــــحــــجــــاج فــــي صـــعـــيـــد عــــرفــــات عـــلـــى اخـــتـــالف 
أجــنــاســهــم وبــلــدانــهــم ولــغــاتــهــم، الــصــغــيــر والــكــبــيــر، والــغــنــي والــفــقــيــر، 
الخالئق  واجتماع  القيامة،  يــوم  بعرصات  تذكير  واألنــثــى،  والــذكــر 

القضاء. لفصل 
وفــــي نـــحـــر الـــهـــدي تـــذكـــيـــر بـــمـــا حـــصـــل ألبــــي األنـــبـــيـــاء إبـــراهـــيـــم 
بذبح  اهللا  ففداه  إسماعيل،  ابنه  يذبح  أن  أراد  حينما  الخليلگ 

. عظيم
وفـــي رمـــي الـــجـــمـــرات تــذكــيــر بــاالنــقــيــاد لـــألمـــر، وإظـــهـــار الـــرق 

النفس(٢). حظ  غير  من  واالمتثال  والعبودية، 
ــــجُّ  ــــحَ الْ ويـــجـــمـــع هــــذه الـــمـــقـــاصـــد والـــحـــكـــم كــلــهــا قــــولــــهملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

صحيح. حسن  حديث  عباسک  ابن  حديث  وقال:   ،٨٧٧ برقم  الترمذي  سنن   (١)
والـــخـــطـــب   ،(١٩٧/١٦-٢١٥) بـــــاز۴  ابـــــن  الـــشـــيـــخ   فــــتــــاو مـــجـــمـــوع  انــــظــــر:   (٢)
الــقــاصــديــن  مــنــهــاج  ومــخــتــصــر  الــقــاســم (٨٠/٤-٨٩)،  عــبــدالــمــحــســن  د.  الــمــنــبــريــة، 

.(٦٣-٦٤) قدامة۴  البن 
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مْ  لَ فَ هِ  لِلَّ جَّ  حَ نْ  «مَ وقولهملسو هيلع هللا ىلص:   ،(١)« نَّةُ الْجَ إِالَّ  اءٌ  زَ جَ لَهُ  لَيْسَ  ورُ  بْرُ الْمَ
.(٢)« هُ مُّ أُ هُ  تْ لَدَ وَ مِ  يَوْ كَ عَ  جَ رَ قْ  سُ فْ يَ لَمْ  وَ فُثْ  رْ يَ

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   
J‡È√€q_<‰fvëÊ

.١٣٤٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٧٧٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)

.١٣٥٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٥٢١ برقم  البخاري  صحيح   (٢)
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الكلمة العاشرة 
ِ ِهللَّ بِابِاهللَّ             

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
بــفــضــلــهــا  الـــنـــصـــوص  وردت  الـــتـــي  الــعــظــيــمــة  الـــكـــلـــمـــات  «فـــمـــن 
نــصــوص  وردت  وقــد   ،( ــهِ بِــالــلَّ  إِالَّ ةَ  ـــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ـــوْ حَ شــأنــهــا (الَ  وعــظــم 
وأوصــى بــهــا   ،بــفــضــلــهــا لــوحــدهــا، وكــذلــك مــضــمــومــة ألذكــار أخــر
صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو فــقــد  أصـــحـــابـــه،  مـــن  ا  عــــددً الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
سفر،  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  مع  كنا  قال:  األشعري  موسى  أبي  حديث  من 
ـــوا  ـــعُ بَ ارْ  ، ـــاسُ لـــنَّ ا ـــا  ـــهَ يُّ أَ ـــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «يَ فــقــال  كــبــرنــا،  عــلــونــا  إذا  فــكــنــا 
ــونَ  عُ ــدْ تَ ـنْ  لَــكـِ وَ ــا،  ــبً ــائِ غَ ال  وَ ـــمَّ  صَ أَ ـــونَ  عُ ـــدْ تَ ال  ــمْ  ــكُ نَّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ أَ ــى  ــلَ عَ
الَ  وَ لَ  ـــوْ حَ الَ  ــي:  ــسِ ــفْ نَ ــيِ  فِ ـــول  قُ أَ ـــا  نَ أَ وَ ــيَّ  ــلَ عَ ــى  تَ أَ ــمَّ  ثُ ا»،  ــيــرً ــصِ بَ ــا  ــيــعً ــمِ سَ
ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ   : ــلْ قُ  ! ــيْــسٍ قَ ــنَ  بْ ــهِ  الــلَّ ــبْــدَ  عَ ــا  «يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ بِــالــلَّ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ

.(١ )« ــنَّــةِ ــنُــوزِ الْــجَ كُ ــنْ  ــنْــزٌ مِ كَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ِ إِالَّ بـِـاهللَّ
ذرگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد۴  اإلمام   ورو

.٦٣٨٤ برقم   (١)

الكلمة العاشرة 
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 ، مْ نْهُ مِ وِّ  نُ الدُّ اكِينِ وَ سَ مَ الْ بِّ  نِي بِحُ رَ مَ أَ  : بْعٍ بِسَ لِيلِي  خَ نِي  رَ مَ «أَ قال: 
ــي،  قِ ــوَ فَ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ـــى  لَ إِ ــرَ  ــظُ نْ أَ الَ  وَ ونِـــي  دُ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ـــى  لَ إِ رَ  نْظُ نْ أَ أَ نِـــي  ـــرَ مَ أَ وَ
ا  ــدً حَ أَ لَ  ـــأَ سْ أَ نْ الَ  أَ نـِـي  ــرَ مَ أَ وَ  ، تْ ـــرَ بَ دْ أَ إِنْ  وَ ــمَ  حِ الــرَّ لَ  نْ أَصِ أَ نـِـي  ــرَ مَ أَ وَ
ــافَ  خَ أَ الَ  نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ ــرا،  مُ ــانَ  كَ إِنْ  وَ قِّ  بِالْحَ ــولَ  قُ أَ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ يْئًا،  شَ
إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ   : لِ ــوْ قَ ــنْ  مِ ثِرَ  كْ أُ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ  ، ئِــمٍ الَ ةَ  مَ وْ لَ اهللاِ  فِي 

.(١)« شِ رْ عَ الْ تَ  تَحْ نْزٍ  كَ نْ  مِ نَّ  نَّهُ إِ فَ  ، ِ بِاهللَّ

قــــال الـــــنـــــووي۴: «قـــــال الـــعـــلـــمـــاء: ســـبـــب ذلــــك أنـــهـــا كــلــمــة 
ال  وأنه  له،  باإلذعان  واعتراف  تعالى،  اهللا  إلى  وتفويض  استسالم 
األمــر،  مــن  ــا  شــيــئً يــمــلــك  ال  الــعــبــد  وأن  ألمـــره،  رادَّ  وال  غــيــره،  صــانــع 
كما  نفيس،  ثواب  وهو  الجنة  في  مدخر  ثواب  أنه  هنا  الكنز  ومعنى 

أموالكم»(٢). أنفس  الكنز  أن 

ـــا كـــان الــكــنــز هــو الــمــال الــنــفــيــس  وقـــال ابـــن الــقــيــم۴: «ولـــمَّ
الــمــجــتــمــع الـــــذي يــخــفــى عـــلـــى أكـــثـــر الــــنــــاس، وكـــــان هــــذا شــــأن هـــذه 
ا مـــن كـــنـــوز الــجــنــة فــأوتــيــهــا الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص مـــن كــنــز  الــكــلــمــة، كـــانـــت كـــنـــزً
تـــحـــت الـــعـــرش، وكــــان قــائــلــهــا أســـلـــم واســـتـــســـلـــم لـــمـــن أزمــــة األمــــور 

إليه»(٣). أمره  وفوض  بيديه، 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،٢١٤١٥ برقم   (٣٢٧/٣٥)  (١)

مسلم (٢٨/١٧-٢٩). صحيح  شرح   (٢)
ص١١٢. العليل  شفاء   (٣)
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ِ ، قال ابن عباسک: «أي: ال  بِاهللَّ َة إِالَّ ومعنى:  َال َحْوَل َوَال ُقوَّ
حول بنا على العمل بالطاعة إال باهللا، وال قوة لنا على ترك المعصية 

إال بــاهللا»(١).
كما   – وتفويض  استسالم  وهي  وعامة،  شاملة  الكلمة  «وهذه 
من  يملك  ال  العبد  وأن  باهللا،  إال  والقوة  الحول  من  وتبرؤ   – تقدم 
أمــره شــيــئًــا ولــيــس لــه حــيــلــة فــي دفــع شــر، وال قــوة فــي جــلــب خــيــر إال 
من  وال  طاعة،  إلى  معصية  من  للعبد  ل  تحوُّ فال  تعالى،  اهللا  بإرادة 
مــرض إلــى صــحــة، وال مــن وهــن إلــى قـــوة، وال قــوة لــه عــلــى الــقــيــام 
يشأ  لــم  ومــا  كــان،  اهللا  شــاء  فــمــا  الــعــظــيــم،  بــاهللا  إال  شــؤونــه  مــن  بــشــأن 

لحكمه»(٢). معقب  وال  لقضائه،  رادَّ  ال  يكن،  لم 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية۴: «وقول: وال حول وال قوة 
إال بــاهللا يــوجــب اإلعــانــة، ولــهــذا ســنــهــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص إذا قــال الــمــؤذن: 
فإذا  باهللا،  إال  قوة  وال  حول  ال  المجيب:  فيقول  الصالة،  على  حي 
قــال: حــي عــلــى الــفــالح، قــال الــمــجــيــب: ال حــول وال قــوة إال بــاهللا، 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U﴿ لــصــاحــبــه:  الــمــؤمــن  وقـــال 
يــخــاف الــعــيــن  مــن  بــهــذا  يــؤمــر  ولــهــذا   ،[٣٩ `﴾ [الــكــهــف:   _  ^

شيء(٣). على 
.(٣٩٣/٥) للسيوطي  بالمأثور  التفسير  في  المنثور  الدر   (١)

بتصرف. ص٢٥٣  البدر،  عبدالرازق  د.  واألذكار،  األدعية  فقه   (٢)
باختصار.  (٣٢١/١٣-٣٢٢)  الفتاو  (٣)
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): أنها كفارة للذنوب،  بِاللَّهِ  إِالَّ ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ ومن فضائل (الَ 
فــقــد رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــبــد اهللا بــن عــمــرو 
ــلٌ  جُ ضِ رَ ــى األَرْ ــلَ ــا عَ ابــن الــعــاصک قــال: قــال رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
الَ  وَ  ، هِ لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، هِ اللَّ انَ  بْحَ سُ وَ  ، بَرُ كْ أَ هُ  واللَّ  ، هُ اللَّ إِالَّ  إِلَهَ  الَ   : قُولُ يَ
نْ  مِ ــثَــرَ  كْ أَ ــتْ  ــانَ كَ لَــوْ  وَ  ، ــهُ ــوبُ نُ ذُ نْهُ  عَ تْ  ــرَ ــفِّ كُ إِالَّ   ، هِ باللَّ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ

.(١)« رِ الْبَحْ دِ  بَ زَ
 أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص جــعــلــهــا مــع مــا مــعــهــا مــن األذكــار األخــر :
فــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو يــحــســنــه،  ال  مـــن  حـــق  فـــي  الـــقـــرآن  عـــن  بــــدالً 
 : ــالَ ــقَ ــى الــنَّــبِــيِّ فَ لَ ــلٌ إِ جُ ــى رَ تَ مــســنــده مــن حــديــث ابــن أبــي أوفــى قــال: أَ
نَ  مِ نِي  ئُ زِ يُجْ يْئًا  شَ نِي  لِّمْ عَ فَ يْئًا،  شَ آنِ  رْ قُ الْ نَ  مِ ذَ  آخُ نْ  أَ تَطِيعُ  سْ أَ الَ  إِنِّي 
 ، ِ ــهُ ـــهَ إِالَّ الــلَّ لَ الَ إِ ، وَ ــهِ ــلَّ ــدُ لِ ــمْ ــحَ الْ ، وَ ــهِ ــانَ الــلَّ ــحَ ــبْ : سُ ـــلْ : «قُ ــالَ ــقَ ، فَ آنِ ــرْ ــقُ الْ
وْ  أَ  ، ــامَ قَ وْ  أَ  ، ــبَ هَ ــذَ فَ  : ــالَ قَ  ،« هِ باللَّ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ  وَ  ، ــبَــرُ كْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ
ــرْ لِــي،  ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : الــلَّ ــلْ : «قُ ــالَ ــا لِــي؟ قَ ــمَ ک، فَ ِ ا هلِلَّ ــذَ ــال: هَ ا، قَ ــوَ ذَ ــحْ نَ
نِــي،  ــدِ اهْ ــنِــي، وَ قْ زُ ــنِــي – أو: ارْ قْ زُ ارْ نِــي، وَ ــدِ اهْ ــافِــنِــي، وَ عَ ــنِــي، وَ ــمْ حَ ارْ وَ

.(٢ افِنِي»( عَ وَ
أبــو   رو الــشــيــطــان،  مـــن  لـــه  ا  وحــــرزً لــلــعــبــد  كــفــايــة  أنــهــا   :
ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــالــك  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود 
حسن،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،٦٤٧٩ برقم   (١٥/١١) أحمد۴  اإلمــام  مسند   (١)

أصح. والموقوف  ووقفه،  رفعه  في  اختلف  أنه  إال 
بطرقه. حسن  حديث  محققوه:  وقال   ،١٩١٣٨ برقم   (٤٧٩/٣١)  (٢)
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ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ الَ   ، اهللاِ لَى  عَ لْتُ  كَّ تَوَ  ، اهللاِ مِ  بِسْ  : الَ قَ فَ  : يْتِهِ بَ نْ  مِ جَ  رَ خَ
ــى  ــقَ ــلْ ــيَ ، فَ ـــيـــتَ قِ وُ يـــتَ وَ ـــدِ هُ ــيــتَ وَ ــفِ ـــدْ كُ ، قَ ــكَ ــبُ ــسْ : حَ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ ، فَ ــهِ إِالَّ بــالــلَّ
يَ  ــدِ هُ ــيَ وَ ــفِ ــدْ كُ ــلٍ قَ جُ ــكَ بِــرَ ــيْــفَ لَ : كَ ــهُ ــولُ لَ ــقُ ــيَ ــرَ فَ ــا آخَ ــانً ــيْــطَ ــانُ شَ ــيْــطَ الــشَّ

.(١)« قِيَ وُ وَ
 رو الــــعــــبــــادة،  وقــــبــــول  الـــــدعـــــاء،  إلجــــابــــة  ســـبـــب  أنـــهـــا   :
الـــبـــخـــاري فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث عــــبــــادة بــــن الـــصـــامـــتگ أن 
هُ  ــدَ حْ وَ ــه  الــلَّ إِالَّ  ــهَ  إِلَ الَ   : ــالَ ــقَ فَ  ، ــيْــلِ الــلَّ ــنَ  مِ  (٢) ــارَّ ــعَ تَ ــنْ  قــال: «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص 
 ، يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ـــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ  ، ــدُ ــمْ ــحَ الْ ـــهُ  لَ وَ  ، ــكُ ــلْ ــمُ الْ ــهُ  لَ  ، يك لَهُ رِ شَ الَ 
لَ  ــوْ الَ حَ ، وَ ــرُ ــبَ كْ ــهُ أَ الــلَّ ، وَ ــهُ ــهَ إِالَّ الــلَّ الَ إِلَ ، وَ ــانَ اهللاِ ــبْــحَ سُ ، وَ ــهِ ــدُ لِــلَّ ــمْ الْــحَ
 ، ــهُ ــيــبَ لَ ــتُــجِ ــا؛ اسْ عَ وْ دَ ــرْ لِــي، أَ ــفِ ــم اغْ ــهُ : الــلَّ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــهِ بــالــلَّ ةَ إِالَّ  ــوَّ الَ قُ وَ

.(٣)« هُ تُ الَ صَ بِلَتْ  قُ لَّى  صَ وَ أَ  ضَّ تَوَ إِنْ  فَ
مــن  أحـــمـــد  اإلمــــام   رو الــجــنــة،  أبــــواب  مـــن  بـــاب  أنـــهـــا   :
يخدمه،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إلى  دفعه  أباه  أن  عبادة  بن  سعد  بن  قيس  حديث 
 ، ــهِ ــلِ جْ ــنِــي بِــرِ بَ ــرَ ــضَ فــأتــى عــلــيَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وقــد صــلــيــت ركــعــتــيــن، قــال: فَ
  : ــالَ قَ ــى،  ــلَ بَ  : ــتُ ــلْ قُ ؟»  ــنَّــةِ الْــجَ ابِ  ــوَ بْ أَ ــنْ  مِ ــابٍ  بَ ــى  ــلَ عَ لُّكَ  دُ الَ أَ «أَ  : ــالَ قَ وَ

.(٤)« بِاللَّهِ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ «الَ 
وصححه  لــه،  واللفظ   ٨١٩ برقم  حبان  ابــن  وصحيح   ،٥٠٩٥ برقم  داود  أبــي  سنن   (١)

.٤٢٤٩ برقم  داود (٩٥٩/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  كما  األلباني۴  الشيخ 
كالم. يصحبه  استيقاظ  التعار:   (٢)

.١١٥٤ برقم   (٣)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،١٥٤٨٠ برقم   (٢٢٨/٢٤)  (٤)
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ابـــن  قـــــال  بــــدنــــه،  فــــي  قـــــوة  وجـــــد  عـــلـــيـــهـــا  داوم  مــــن  أن  ومــــنــــهــــا: 
في  ا  أثرً يذكر  تيمية۴  ابن  اإلسالم  شيخ  القيم۴، «وسمعت 
يا  قالوا:  العرش،  بحمل  مروا  أُ لما  المالئكة  «أن  وهو:  الباب،  هذا 
قولوا:  فقال:  وجاللك؟  عظمتك  وعليه  عرشك  نحمل  كيف  ربنا 

حملوه»(١). قالوها  فلما  العظيم،  العلي  بــاهللا  إال  قوة  وال  حول  ال 
وهــذه الــكــلــمــة لــهــا تــأثــيــر عــجــيــب فــي مــعــانــاة األشــغــال الــصــعــبــة، 
ــخــاف، وركــوب  وتــحــمــل الــمــشــاق، والــدخــول عــلــى الــمــلــوك، ومــن يُ

األهوال»(٢).
نــاهــض  أو  ا،  عــــدوً لــقــي  إذا  يــســتــحــب  مــســلــمــة  بـــن  حــبــيــب  وكـــان 
ــا حــصــنًــا  بـــاهللا، وإنـــه نــاهــض يــومً حــصــنًــا يــقــول: ال حــول وال قــوة إال 

الحصن(٣). فانصدع  وكبروا،  المسلمون  فقالها  الروم،  فانهزم 


بــعــض الــنــاس يــنــطــق هــذه الــكــلــمــة بــشــكــل غــيــر صــحــيــح، فــيــقــول: 
شيخ  قــال  مــوضــعــهــا،  غــيــر  فــي  يــســتــخــدمــهــا  وبــعــضــهــم   ،( ــهِ لِ الــلَّ ــوْ (الَ حَ
ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ (الَ  أي:  هــذه،  أن  تيمية۴: «وذلــك  ابــن  اإلســالم 
الناس  من  وكثير  استرجاع،  كلمة  ال  استعانة،  كلمة  هي   ( ــهِ بِــالــلَّ إِالَّ 
 (٣٣/١٠)، وهــو مــن اإلســرائــيــلــيــات، والــمــســتــدرك عــلــى مــجــمــوع الــفــتــاو الــفــتــاو  (١)

.١٥٨/١
ص١٨٦-١٨٧. الصيب،  الوابل   (٢)

النبوة (١١٣/٧). دالئل  في  البيهقي  وأخرجها  ص١٨٧،  الصيب،  الوابل   (٣)
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٨٣

٨-٦-٢٠١٧

ا»(١) صبرً ال  ا  جزعً ويقولها  المصائب،  عند  يقولها 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

.(٨١/٢) االستقامة   (١)
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الكلمة الحادية عشر ة



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورســولــه،  عبده  ا  محمدً أن  وأشــهــد  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبعد..
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
مَ  ــوْ يَ ــتِــهِ  ــئَ ــيْ ــهَ كَ ارَ  ـــدَ ـــتَ اسْ ــدِ  قَ انَ  مَ قــال: «إِنَّ  الزَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بــكــرةگ 
ــةٌ  ــعَ بَ رْ ــا أَ ــنْــهَ ا، مِ ــرً ــهْ ــرَ شَ ــشَ ــنَــا عَ ــنَــةُ اثْ ، الــسَّ ضَ األَرْ اتِ وَ ــاوَ ــمَ ــهُ الــسَّ ــقَ الــلَّ ــلَ خَ
بٌ  جَ رَ ، وَ مُ رَّ حَ الْمُ وَ  ، ةِ جَّ الْحِ و  ذُ وَ  ، ةِ دَ عْ الْقَ و  ذُ  : الِيَاتٌ تَوَ مُ ةٌ  ثَ ثَالَ  ، مٌ رُ حُ

.(١)« بَانَ عْ شَ وَ  َاد مَ جُ يْنَ  بَ ي  الَّذِ رَ  ضَ مُ رُ  هْ شَ
وذو  القعدة،  وذو  وهي: شوال،  الحرم  األشهر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فبيَّن 
الــحــجــة، ورجـــب، وقــد ورد ذكــر هــذه األشــهــر الــحــرم فــي قــول اهللا 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى: 
 « ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬

[التوبة:٣٦]  ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶

له. واللفظ   ١٦٧٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٤٠٦ برقم  البخاري  صحيح   (۱)

الكلمة الحادية عشر ة
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 ﴾¦  ¥  ¤  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــثــيــر۴   ابــن  قــال 
ورجــب  والــمــحــرم  الــحــجــة،  وذو  الــقــعــدة،  ذو  مــتــوالــيــات:  ثــالثــة  أي 
مــضــر الـــذي بــيــن جــمــاد وشــعــبــان. فــإنــمــا أضــافــه إلــى مــضــر لــيــبــيِّــن 
ال  وشعبان،   جماد بين  الذي  الشهر  أنه  رجب:  في  قولهم  صحة 
بين  الذي  الشهر  هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما 
شــعــبــان وشـــوال، وهـــو رمــضــان الــيــوم، فــبــيــنملسو هيلع هللا ىلص أنـــه رجـــب مــضــر، 
ال رجــب ربــيــعــة، وإنــمــا كــانــت األشــهــر الــمــحــرمــة أربــعــة، ثــالثــة ســرد 
وواحـــــد فــــرد، ألجــــل مـــنـــاســـك الـــحـــج والـــعـــمـــرة، فـــحـــرم قـــبـــل أشــهــر 
الـــقـــتـــال،  عـــن  فـــيـــه  يـــقـــعـــدون  ألنـــهـــم  الـــقـــعـــدة؛  ذو  وهــــو  ا  شـــهـــرً الـــحـــج 
فــيــه  ويــشــتــغــلــون  الــحــج  فــيــه  ألنــهــم يــوقــعــون  الــحــجــة  ذي  شــهــر  وحــرم 
بــــأداء الــمــنــاســك، وحــــرم بـــعـــده شــهــر آخـــر وهـــو الــمــحــرم لــيــرجــعــوا 
فـــيـــه إلــــى أقـــصـــى بـــالدهـــم آمـــنـــيـــن، وحــــرم رجــــب فـــي وســــط الـــحـــول 
جزيرة  أقصى  من  إليه  يقدم  لمن  به  واالعتمار  البيت  زيارة  ألجل 

.(١ الــعــرب، فــيــزوره ثــم يــعــود إلــى وطــنــه فــيــه آمــنًــا»(




ابــن  فــمــن خــصــائــصــهــا أن الــذنــوب فــيــهــا أعــظــم مــن غــيــرهــا، قــال 
أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  ﴿ تـــعـــالـــى:   قـــولـــه  فـــي  كـــثـــيـــر۴ 
غــيــرهــا،  مــن  اإلثم  فــي  وأبــلــغ  آكد  ألنــهــا  الــمــحــرمــة؛  األشــهــر  هذه  فــي 

كثير۴ (١٩٧/٧). ابن  تفسير   (۱)

٨٦‚äßa @äËë˛a
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 <  ﴿ تعالى:  لقوله  تُضاعف  الحرام  البلد  في  المعاصي  أن  كما 
 ،[٢٥ لـــــحـــــج: [ا  ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =

وكــذلــك الــشــهــر الــحــرام تــغــلــظ فــيــه اآلثــام.
°﴾: «إن الظلم   ¯  ®  ¬ وقال قتادة في قوله ﴿ 
سواها،  فــيــمــا  الــظــلــم  مــن  ا  ووزرً خــطــيــئــة  أعــظــم  الــحــرام  األشــهــر  فــي 
أمــره  مــن  يــعــظــم  اهللا  ولــكــن  ــا،  عــظــيــمً حــال  كــل  عــلــى  الــظــلــم  كــان  وإن 
اهللا اصــطــفــى صــفــايــا مــن خــلــقــه، اصــطــفــى مــن  مــا يــشــاء»، وقــال: «إن 
، واصــطــفــى مــن الــكــالم ذكــره،  ، ومــن الــنــاس رســالً الــمــالئــكــة رســالً
رمــضــان  الــشــهــور  مــن  واصــطــفــى  الــمــســاجــد،  األرض  مــن  واصــطــفــى 
من  واصطفى  الجمعة،  يوم  األيام  من  واصطفى  الحرم،  واألشهر 
بما  األمور  تعظيم  فإنما  اهللا،  عظَّم  ما  فعظِّموا  القدر،  ليلة  الليالي 

  .(١ اهللا بــه عــنــد أهــل الــفــهــم وأهــل الــعــقــل»( ــمــهــا  عــظَّ
اهللا تــعــالــى األربــعــة أشــهــر الــحــرم  قــال الــقــرطــبــي۴: «خــص 
في  عنه  منهيًا  كان  وإن  لها،  ا  تشريفً فيها  الظلم  عن  ونهى  بالذكر، 

 /  .  -  ,  +  *  )  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الـــزمـــان،  كــل 
.(٢ [الــبــقــرة:٧٩١]»(  ﴾0

األعـــداء  قــتــال  ابــتــداء  الــقــتــال–  ابــتــداء  فــيــهــا  يــحــرم  : «أنـــه 
باختصار.  (١٩٨/٧) كثير۴  ابن  تفسير   (۱)

.(١٩٩/١٠-٢٠٠) القرطبي۴  تفسير   (۲)
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 x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه   – الـــراجـــح  الــقــول  عــلــى 
 x﴿ تــعــالــى:  ولــقــولــه   ،[٢ِ [الــمــائــدة:   ﴾}  |  {  z  y
وقــال بــعــض أهــل   .[٥ {﴾ [الــتــوبــة:   |  {  z  y
غــيــرهــا،  فــي  كــمــا  بــتــحــريــمــه  نــســخ  فــيــهــا  الــقــتــال  ابــتــداء  إن  بــل  الــعــلــم: 
الكفار،  يبدأنا  أن  إال   – االبتداء  أعني   – محرم  أنه  الراجح  ولكن 

  .(٢ )(١ بــأس بــه»( ال  ــا لــقــتــال ســابــق، فــإنــه  أو يــكــون الــقــتــال إتــمــامً
ذي  في  تقع  كلها  الحج  أعمال  أن  الحرم:  األشهر  فضائل  ومن 
قــال  الــبــخــاري:  قـــال   ﴾#  "  !﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــجــة، 

اهـ الحجة(٣).  ذي  من  وعشر  القعدة،  وذو  شوال،  هي  عمر:  ابن 
رُ النبيملسو هيلع هللا ىلص األربع كانت فيها، كما يقول ابن القيم۴:  مَ وعُ
عمره  في  لنبيهملسو هيلع هللا ىلص  ليختار  اهللا  يكن  لم  بقوله:  ذلك  على  علق  وقد 
أي   – األزمـــنـــة بــهــا  وقـــال: فــأولــى  األوقــــات وأحــقــهــا بــهــا،  لــــى  وْ أَ إال 
اهللا  نستخير  مما  وهذا  أوسطها،  القعدة  وذو  الحج  أشهر   – العمرة 

إليه(٤). فليرشد  علم،  فضل  عنده  كان  فمن  فيه، 
اهللا بــهــا فــي كــتــابــه،  ذي الــحــجــة الــتــي أقــســم  وكــذلــك فــيــهــا عــشــر 
الـــصـــالـــح  الـــعـــمـــل  وأن  األيــــــام،  أفـــضـــل  مـــن  أنـــهـــا  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  وأخـــبـــر 

عثيمين۴ (٢١/٢). ابن  للشيخ  الكريم  القرآن  من  أحكام   (۱)
كثير۴ (١٩٨/٧-١٩٩). ابن  تفسير  انظر:  التفصيل  من  ولمزيد   (۲)

.﴾#  "  ! صحيح البخاري - باب قول اهللا تعالى: ﴿   (۳)
.٤٦٧/٣ محمد  السيد  يسري  الشيخ  تحقيق  القيم۴،  البن  الفقه  جامع   (٤)

٨٨‚äßa @äËë˛a
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ابــن  حــديــث  مــن  والــتــرمــذي  رو الــبــخــاري  مــن غــيــرهــا،  فــيــهــا أعــظــم 
ــنَّ  فِــيــهِ ــالِــحُ  الــصَّ ــلُ  ــمَ ــعَ لْ ا ـــامٍ  يَّ أَ ــنْ  مِ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــبــاسک 
 ! اهللاِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــوا:  ـــالُ ـــقَ فَ  ،« ـــرِ ـــشْ ـــعَ لْ ا ـــــامِ  يَّ األَ هِ  ــــذِ هَ ـــنْ  مِ اهللاِ  ــــى  لَ إِ ــــبُّ  حَ أَ
ــادُ  ــهَ لْــجِ ا الَ  «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ــــولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، اهللاِ ــيــلِ  ــبِ سَ فِـــي  ـــادُ  ـــهَ ـــجِ لْ ا الَ  وَ
لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــعْ  جِ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــهِ  ــالِ مَ وَ ــهِ  ــسِ ــفْ بِــنَ جَ  ـــرَ خَ ـــلٌ  جُ رَ إِالَّ   ، الــلــهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي 

.(١ )« ءٍ ــيْ بِــشَ
وفــــي األشـــهـــر الـــحـــرم يــــوم عـــرفـــة، ويــــوم الـــنـــحـــر، ويــــوم الـــقـــر، 
أهـــل  وعـــيـــد  اهللا،  عـــنـــد  األيــــــام  أعـــظـــم  مــــن  وهـــــي  الـــتـــشـــريـــق،  وأيــــــام 
أن  قرط  بن  اهللا  عبد  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو اإلسالم، 
ــمَّ  ثُ  ، ــرِ ــحْ الــنَّ مُ  ـــوْ يَ ــالــى  ــعَ تَ الــلــهِ  ــدَ  ــنْ عِ ـــامِ  يَّ األَ ــمَ  ــظَ عْ أَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٣ )«(٢ ) ــرِّ لْــقَ مُ ا ــوْ يَ
فــي  مــســلــم   رو فــقــد  الــمــحــرم،  اهللا  شــهــر  صــيــام   : 
ــلُ  ــضَ فْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «أَ أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 

.(٤ )« مُ ــرَّ ــحَ لْــمُ الــلــهِ ا ــرُ  ــهْ شَ ــانَ  ــضَ مَ ــدَ رَ ــعْ بَ ــيَــامِ  الــصِّ
يــكــفــر  صــيــامــه  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أخــبــر  الــذي  عــاشــوراء  يــوم   :

له.  واللفظ   ٧٥٧ برقم  الترمذي  وسنن   ،٩٦٩ برقم  البخاري  صحيح   (۱)
الحجة.  ذي  من  عشر  الحادي  اليوم  هو  القر:  يوم   (۲)

برقم   (٣٣١/١) داود  أبي  سنن  صحيح  في   ۴ األلباني  وصححه   ،١٧٦٥ برقم   (۳)
.١٥٥٢

 .١١٦٣ برقم   (٤)
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فــيــه مــوســى وقــومــه  اهللا  الــذي أنــجــى  وهــو الــيــوم   ،(١ الــســنــة الــمــاضــيــة(
وأغــرق فــرعــون وقــومــه.

ڤ
 ¯  ®  ¬  ﴿ تـــــعـــــالـــــى  قــــــولــــــه  فـــــــي  الــــــقــــــرطــــــبــــــي۴  ذكـــــــــر 
°﴾ قال: «بارتكاب الذنوب؛ ألن اهللاڽ إذا عظَّم شيئًا 
أو  جهتين  من  عظَّمه  وإذا  واحــدة،  حرمة  له  صارت  واحــدة،  جهة  من 
السيِّئ  بالعمل  العقاب  فيه  فيضاعف  متعددة،  حرمته  صارت  جهات 
الشهر  فــي  اهللا  أطــاع  مــن  فــإن  الــصــالــح،  بالعمل  الــثــواب  يضاعف  كما 
الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحالل 
في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحالل في البلد الحرام ليس 

حالل. بلد  في  حالل  شهر  في  من أطاعه  ثواب  ثوابه 
 À  ¿  ¾  ½ وقــد أشـــار تــعــالــى إلــى هــذا بــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Î  Í

.(٢)«[٣٠-٣١ 0 ﴾ [األحزاب:   /  .  -  ,  +
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد   

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .١١٦٢ برقم  مسلم  صحيح   (۱)
 .(١٩٨/١٠-١٩٩) القرطبي  تفسير   (۲)

٩٠‚äßa @äËë˛a



٩١

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة الثانية عشرة 



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..

لهدي  ا  مخالفً الهدي،  أكمل  الجنائز  في  هديهملسو هيلع هللا ىلص  كان  «فقد 
ســائــر األمـــم، مــشــتــمــالً عــلــى اإلحــســان إلـــى الــمــيــت، ومــعــامــلــتــه بــمــا 
يــنــفــعــه فــي قــبــره ويــوم مــعــاده، وعــلــى اإلحــســان إلــى أهــلــه وأقــاربــه، 
الـــمـــيـــت.  بــــه  ـــعـــامـــل  يُ فـــيـــمـــا  وحـــــده  هللا  الـــحـــي  عـــبـــوديـــة  إقــــامــــة  وعـــلـــى 
وكــان مــن هــديــه فــي الــجــنــائــز إقــامــة الــعــبــوديــة لــلــرب تــبــارك وتــعــالــى 
اهللا  إلــى  واإلحــســان إلــى الــمــيــت، وتــجــهــيــزه  األحـــوال،  عــلــى أكــمــل 
ــا  عــلــى أحــســن أحــوالــه وأفــضــلــهــا، ووقــوفــه ووقــوف أصــحــابــه صــفــوفً
والـــرحـــمـــة  الـــمـــغـــفـــرة  لـــه  ويـــســـألـــون  لـــه  ويـــســـتـــغـــفـــرون  اهللا  يـــحـــمـــدون 
ثــم  حــفــرتــه،  يــودعــوه  أن  إلــى  يــديــه  بــيــن  الــمــشــي  ثــم  عــنــه،  والــتــجــاوز 
يــقــوم هــو وأصــحــابــه بــيــن يــديــه عــلــى قــبــره ســائــلــيــن لــه الــتــثــبــيــت أحــوج 
مـــا كــــان إلـــيـــه، ثـــم يـــتـــعـــاهـــده بـــالـــزيـــارة لـــه فـــي قـــبـــره والـــســـالم عــلــيــه، 

الكلمة الثانية عشرة 
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.(١ دار الــدنــيــا»( والــدعــاء لــه كــمــا يــتــعــاهــد الــحــي صــاحــبــه فــي 
الــصــالة عــلــى  فــضــل  وردت الــنــصــوص الــكــثــيــرة الــتــي تــبــيــن  وقــد 
الــمــيــت، وأنـــهـــا ســبــب لــثــقــل الـــمـــوازيـــن، وشــفــاعــة لــلــمــيــت بــدخــول 

الــجــنــة.
أن  هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــقــد 
ـــانَ  كَ ــا، وَ ــابً ـسَ ــتـِ احْ ــا وَ ــانً يــمَ إِ ــمٍ  ــلِ ــسْ ةَ مُ ـــازَ ـــنَ ـــبَـــعَ جَ تَّ ا ـــنِ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ
ـــرِ  األَجْ ـــنَ  ــعُ مِ جِ ــرْ يَ ــه  نَّ ــإِ فَ ــا،  ــنِــهَ فْ ـــنْ دَ غَ مِ ـــرُ ـــفْ يَ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ ــصَ يُ ــتَّــى  ــهُ حَ ــعَ مَ
ــلَ  ــبْ ــعَ قَ جَ ــمَّ رَ ثُ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ ــنْ  مَ ، وَ ـــدٍ حُ ــلُ أُ ــثْ اطٍ مِ ــيــرَ ــلُّ قِ كُ  ، ــنِ ــيْ اطَ ــيــرَ بِــقِ
ابــن  أخـــر: «أن  روايـــة  وفـــي   .(٢ )« اطٍ ـــيـــرَ ـــقِ بِ ـــعُ  جِ ـــرْ يَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ـــنَ فَ ـــدْ تُ نْ  أَ
هـــذا الــحــديــث ضـــرب الــحــصــى الـــذي كـــان فــي  عـــمـــرک لــمــا بــلــغــه 

  .(٣ يــده بــاألرض، ثــم قــال: لــقــد فــرطــنــا فــي قــراريــط كــثــيــرة»(
عـــن  عــــائــــشــــةڤ  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مــــســــلــــم   ورو
ـــيـــنَ  ـــلِـــمِ ـــسْ ـــمُ لْ ــــنَ ا ـــــةٌ مِ مَّ ـــهِ أُ ـــيْ ـــلَ ـــي عَ ـــلِّ ـــصَ يُ ـــيِّـــتٍ  ــــنْ مَ ــــا مِ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «مَ

   .(٤ )« فِــيــهِ ــوا  ــعُ ــفِّ شُ إِالَّ  ــونَ لَــهُ  ــعُ ــفَ ــشْ يَ ــهــم  ــلُ كُ  ، ــئَــةً ــونَ مِ ــغُ ــبْــلُ يَ
وحـــديـــث  وقـــــد جـــمـــع بـــعـــض أهـــــل الـــعـــلـــم بـــيـــن حــــديــــث الـــمـــئـــة 
وجــعــل  ک  اهللا  تــفــضــل  ثـــم   ، أوالً الـــمـــئـــة  حـــديـــث  بــــأن  األربـــعـــيـــن 

زاد المعاد البن القيم۴ (٤٧٩/١).  (١)
صحيح البخاري برقم ٤٧، وصحيح مسلم برقم ٩٤٥.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣٢٣، وصحيح مسلم برقم ٩٤٥.  (٣)
برقم ٩٤٧.  (٤)

٩٢Òãb‰¶a @Û‹« @Ò˝ñ€a @Ú–ï
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.(١ األربــعــيــن يــقــومــون مــقــام الــمــئــة فــي قــبــول الــشــفــاعــة(
لــــنــــووي۴:  والــــصــــالة عـــلـــى الـــمـــيـــت فـــــرض كـــفـــايـــة، قـــــال ا
غــســلــه  وكـــذلـــك  كـــفـــايـــة،  فــــرض  الـــمـــيـــت  عـــلـــى  الـــصـــالة  أن  «واعــــلــــم 

.(٢ وهــذا كــلــه مــجــمــع عــلــيــه»( وتــكــفــيــنــه ودفــنــه، 
ــفــرض فــي ســائــر  وصــالة الــجــنــازة يــشــتــرط فــيــهــا الــشــروط الــتــي تُ
الحدث  من  والطهارة  الحقيقية،  الطهارة  من  المكتوبة  الصلوات 

واألصــغــر، واســتــقــبــال الــقــبــلــة، وســتــر الــعــورة...الــخ. األكــبــر 
»، «قــال الــبــخــاري:  ةِ ــنَــازَ لْــجَ ــى ا ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ ـــنْ  قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
وفيها  فيها،  يُتكلم  وال  سجود،  وال  ركوع  فيها  ليس  صالة،  سماها 
تــكــبــيــر وتــســلــيــم، وقــال الــحــســن: أدركــت الــنــاس، وأحــقــهــم بــالــصــالة 
الــعــيــد  يـــوم  أحـــدث  وإذا  لــفــرائــضــهــم،  رضــوهــم  مــن  جــنــائــزهــم  عــلــى 
الــجــنــازة  إلــى  انــتــهــى  وإذا  يــتــيــمــم،  وال  يــطــلــب الــمــاء  الــجــنــازة  عــنــد  أو 
ــلَــى  ــلِّ عَ ــصَ تُ الَ  ﴿وَ يــدخــل مــعــهــم بــتــكــبــيــرة، قــال تــعــالــى:  وهــم يــصــلــون 

 .(٣ وإمام"( صــفــوف  وفــيــه    .[٨٤ [الــتــوبــة:  ﴾ ا  ــدً بَ أَ ــاتَ  مَ ــمْ  ــنْــهُ مِ ــدٍ  حَ أَ
الــتــكــبــيــرة  بــعــد  يــقــف  وأن  تــكــبــيــرات،  أربـــع  يــكــبــر  أن  وصــفــتــهــا: 
يـــده  عـــلـــى  الـــيـــمـــنـــى  يــــده  يـــضـــع  وأن   ، قـــلـــيـــالً الــتــســلــيــم  وقـــبـــل  الـــرابـــعـــة 

الــيــســر عــلــى صــدره، وااللــتــفــات عــلــى يــمــيــنــه فــي الــتــســلــيــم.
دليل الفالحين البن عالن (٤١١/٦).  (١)

األذكار للنووي ص٢٦٨.  (٢)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب سنة الصالة على الجنائز.  (٣)



٩٤
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عليها  «ويكبر  األلباني۴:  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  قال 
ــا إلــى تــســع تــكــبــيــرات، كــل ذلــك ثــبــت  أو خــمــسً ــا  -أي الــجــنــازة- أربــعً
هــذا  واألولــى الــتــنــويــع، فــيــفــعــل  عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، فــأيــهــمــا فــعــل أجــزأه، 
وهــذا تــارة كــمــا هــو الــشــأن فــي أمــثــالــه، مــثــل أدعــيــة االســتــفــتــاح،  تــارة 

والــصــلــوات اإلبــراهــيــمــيــة.. ونــحــوهــا». اهـــ وصــيــغ الــتــشــهــد، 

فــهــو  مــنــهــا  واحــد  نــوع  الــتــزام  مــن  بــد  ال  كــان  ــا: «وإن  أيــضً وقــال 
مــا  يــكــبــر  [والــمــقــتــدي  أكــثــر  و]   أقــو] فــيــهــا  األحــاديــث  ألن  األربــع؛ 

األحــاديــث: وإلــيــك  كــبــر اإلمــام]، 

نّ  «أَ هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــيــهِ فِ ـــاتَ  مَ ي  ـــذِ لَّ ا مِ  ـــيَـــوْ لْ ا يَّ فِي  اشِ نَعَى النَّجَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــولَ  سُ رَ

.(١ )« اتٍ ــبِــيــرَ ــكْ تَ ــعَ  بَ رْ ــيْــهِ أَ ــلَ ــبَّــرَ عَ كَ ، وَ ــمْ بِــهِ ــفَّ  ــصَ فَ ــى،  ــلَّ ــصَ لْــمُ لَــى ا إِ ــمْ  بِــهِ
أبـــي  عـــلـــى  صـــلـــى  عـــلـــيـــاگ  أن  والـــبـــيـــهـــقـــي  الـــطـــحـــاوي   ورو

.(٢ بــدريــا( ــا - وكــان  قــتــادةگ فــكــبــر عــلــيــه ســبــعً

مــن  اآلثــــــار  مـــشـــكـــل  فــــي  الــــطــــحــــاوي   رو فـــقـــد  الـــتـــســـع،  وأمـــــا 
فــكــبــر  حــمــزة  عــلــى  صــلــى  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الــزبــيــر  بــن  اهللا  عــبــد  حــديــث 

.٩٥١ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٣٣ برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم   (٥٩/٤) الكبر البيهقي  وسنن   ،٢٨٤٨ برقم  اآلثار (٤٩٦/١)  معاني  شرح   (٢)
۴: سنده صحيح على شرط مسلم. انظر: أحكام  ٦٩٤٣، وقال الشيخ األلباني 

ص١٤٤. الجنائز 

٩٤Òãb‰¶a @Û‹« @Ò˝ñ€a @Ú–ï
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.(١ عــلــيــه تــســع تــكــبــيــرات(

الـــجـــنـــازة،  عـــلـــى  الـــتـــكـــبـــيـــر  فــــي  ورد  مــــا  أكـــثـــر  هــــو  الــــعــــدد  وهـــــذا 
وهــو  األربع،  إلــى  مــنــه  يــنــقــص  أن  ولــه  عــلــيــه،  يــزاد  وال  عــنــده  فــيــوقــف 

.(٢ ورد»( أقــل مــا 

فــي  الــواردة  واألخــبــار  اآلثــار  ذكــر  بــعــد  ابــن الــقــيــم۴ -  قــال 
ذلــك: «وهــذه آثــار صــحــيــحــة فــال مــوجــب لــلــمــنــع مــنــهــا، والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
.(٣ بعده»( من  وأصحابه  هو  فعله  بل  األربع،  على  زاد  مما  يمنع  لم 

رواه الــتــرمــذي  ويــشــرع لــه رفــع يــديــه بــعــد الــتــكــبــيــرة األولــى لــمــا 
جنازة  على  كبر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في 
ثــم   ،(٤ )الــيــســر عــلــى  الــيــمــنــى  ووضـــع  تــكــبــيــرة،  أول  فــي  يــديــه  فــرفــع 
إن تــيــســر، لــمــا  وســورة  الــكــتــاب  األولــى فــاتــحــة  الــتــكــبــيــرة  عــقــب  يــقــرأ 
طلحة  حديث  من  سننه  في  والنسائي  صحيحه  في  البخاري  رواه 
ــاسٍک  ــبَّ عَ ـــنِ  بْ ا ــفَ  ــلْ خَ ــتُ  ــيْ ــلَّ قــال: «صَ عــوفگ  بــن  اهللا  عــبــد  ابــن 
ــنَــا،  ــعَ ــمَ سْ ــتَّــى أَ حَ ــرَ  ــهَ جَ وَ ةٍ  ـــورَ سُ وَ ــابِ  ــتَ ــكِ ــةِ الْ ــاتِــحَ أَ بِــفَ ــرَ ــقَ فَ  ، ةٍ ــازَ ــنَ جَ ــى  ــلَ عَ
أحكام  وانظر:  حسن.  إسناده  األلباني۴:  قال   ،(٥٠٣/١) اآلثــار   معاني  شرح   (١)

ص١٤٤. الجنائز 
أحكام الجنائز لأللباني۴ ص١٤٥.  (٢)

زاد المعاد (٤٨٩/١).  (٣)
الترمذي (٣١٢/١)  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،١٠٧٧ برقم   (٤)

.٨٥٩ برقم 
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.(١ )« ــقٌّ حَ وَ ــنَّــةٌ  : سُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــتُــهُ لْ ــأَ ــسَ فَ هِ  تُ بِــيَــدِ ــذْ خَ غَ أَ ــرَ فَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
حــذو  أو  مــنــكــبــيــه،  حــذو  يــديــه  ــا  رافــعً الــثــانــيــة  الــتــكــبــيــرة  يــكــبــر  ثــم 
صــحــيــحــه:  فــي  الــبــخــاري  رواه  لــمــا  صــدره،  عــلــى  يــردهــمــا  ثــم  أذنــيــه، 
عــلــى  تــكــبــيــرة  كـــل  فـــي  أي   - يـــديـــه  يـــرفـــع  كـــان  عــمــر  بـــن  اهللا  عــبــد  أن 

.(٢ الــجــنــازة(
ثــم يــصــلــي عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــمــا يــصــلــي فــي الــتــشــهــد فــي صــالة 
من  مستدركه  في  والحاكم  سننه،  في  البيهقي  رواه  لما  الفريضة، 
حــديــث أبــي أمــامــةگ: أنــه أخــبــره رجــال مــن أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  على  يصلي  ثم  اإلمام  يكبر  أن  الجنازة  على  الصالة  في 
ــا خــفــيــا  ويــخــلــص الــصــالة فــي الــتــكــبــيــرات الــثــالث، ثــم يــســلــم تــســلــيــمً

.(٣ حــيــن يــنــصــرف، والــســنــة أن يــفــعــل مــن وراءه مــثــلــمــا فــعــل إمــامــه(
ثـــم يـــأتـــي بــبــقــيــة الـــتـــكـــبـــيـــرات ويـــخـــلـــص الــــدعــــاء فـــيـــهـــا لــلــمــيــت، 

 .(٤ )« ــاءَ عَ الــدُّ ــوا لَــهُ  ــلِــصُ خْ ــأَ فَ ــيِّــتِ  لْــمَ ــلَــى ا ــتُــمْ عَ ــيْ ــلَّ صَ ا  لــحــديــث: «إِذَ
مــســلــم  رواه  مــا  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا عــن  بــتــة  لــثــا ا األدعــيــة  مــن  ورد  ومــمــا 

صحيح البخاري برقم ١٣٣٥، وسنن النسائي برقم ١٩٨٦ واللفظ له.  (١)
صــحــيــح الـــبـــخـــاري، كــتــاب الــجــنــائــز، بـــاب ســنــة الـــصـــالة عــلــى الـــجـــنـــازة، قـــال الــشــيــخ ابــن   (٢)
عثيمين۴: وله حكم الرفع، ألن مثله ال يثبت باالجتهاد. الشرح الممتع (٤٢٦/٥).
سنن البيهقي (٣٩١/٧)، ومستدرك الحاكم (٦٨٦/١) برقم ١٣٧١، وصححه ووافقه   (٣)

الذهبي، وقال الشيخ األلباني۴ في أحكام الجنائز ص١٥٥: وهو كما قال.
سنن أبي داود برقم ٣١٩٩، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (٤)

(٦١٧/٢) برقم ٢٧٤٠.

٩٦Òãb‰¶a @Û‹« @Ò˝ñ€a @Ú–ï
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اهللاِ  ــولُ  سُ رَ ــى  ــلَّ صَ قــال:  مــالــك  بــن  عــوف  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا  : ــولُ ــقُ يَ ــوَ  هُ وَ ــهِ  ئِ ــا عَ دُ ــنْ  مِ ــتُ  ــظْ ــفِ ــحَ فَ  ، ةٍ ــازَ ــنَ جَ ــى  ــلَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، ـــهُ ـــلَ خَ ـــدْ مُ ـــــعْ  سِّ وَ وَ ـــهُ  لَ ـــزُ نُ مْ  ـــــرِ كْ أَ وَ  ، ـــهُ ـــنْ عَ ــــفُ  اعْ وَ ــهِ  فـِ ـــا عَ وَ  ، ــــهُ ــــمْ حَ ارْ وَ ـــهُ  لَ
ــيْــتَ  ــقَّ ـــا نَ ـــمَ كَ ـــا  يَ ـــا ـــطَ ـــخَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــهِ  ـــقِّ نَ وَ  ، دِ ــــرَ ــــبَ لْ ا وَ ـــجِ  ـــلْ لـــثَّ ا وَ ـــاءِ  ـــمَ لْ بِـــا ـــهُ  ـــلْ ـــسِ اغْ وَ
ـــالً  هْ أَ وَ  ، هِ ارِ دَ ــنْ  مِ ا  ــرً ــيْ خَ ا  ارً دَ ـــهُ  لْ ـــدِ بْ أَ وَ  ، ــسِ نَ لــدَّ ا ــنَ  مِ ــيَــضَ  بْ األَ بَ  لــثَّــوْ ا
هُ  ــذْ عِ أَ وَ  ، ــنَّــةَ ــجَ لْ ا ــهُ  ــلْ خِ دْ أَ وَ  ، ــهِ جِ وْ زَ ــنْ  مِ ا  ــرً ــيْ خَ ــا  جً وْ زَ وَ  ، ــلِــهِ هْ أَ ــنْ  مِ ا  ــرً ــيْ خَ

.(١ )« ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا ابِ  ــذَ عَ ــنْ  مِ

قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ورو
رْ  فِ مَّ اغْ هُ : «اللَّ ــولُ ــقُ يَ  ، ةٍ  ــازَ ــنَ جِ ــى  ــلَ عَ ــى  ــلَّ صَ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ
ــــا  نَ ــــرِ كَ ذَ ـــا، وَ نَ ـــبِـــيـــرِ كَ ـــا وَ نَ ـــيـــرِ ـــغِ صَ ـــا، وَ ـــبِـــنَ ـــائِ غَ ـــا وَ نَ ـــدِ ـــاهِ شَ ـــا، وَ ـــتِـــنَ ـــيِّ مَ ـــنَـــا وَ ـــيِّ لِـــحَ
نَّا  مِ يْتَهُ  فَّ وَ تَ نْ  مَ وَ  ، مِ الَ سْ اإلِ لَى  عَ يِهِ  حْ أَ فَ نَّا  مِ يَيْتَهُ  حْ أَ نْ  مَ مَّ  هُ اللَّ ثَانَا،  نْ أُ وَ
 .(٢ )« هُ دَ عْ بَ ــنَــا  ــلَّ ــضِ تُ الَ  وَ  ، هُ ــرَ جْ أَ ــنَــا  مْ ــرِ ــحْ تَ الَ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــانِ يــمَ اإلِ ــلَــى  عَ ــهُ  فَّ ــتَــوَ فَ

ـــا  ـــفً ـــلَ سَ وَ  (٣ ـــــا( طً ـــــرَ فَ ـــا  ـــنَ لَ ـــهُ  ـــلْ ـــعَ اجْ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ يـــقـــول: «ا طـــفـــالً  كــــان  وإن 
بـــعـــة ويـــقـــف قـــلـــيـــالً ثــــم يــســلــم  ٤)، ثــــم يـــكـــبـــر الـــتـــكـــبـــيـــرة الـــرا ا»( ــــــــــــرً جْ أَ وَ

برقم ٩٦٣.  (١)
٣٢٠١، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٦١٧/٢)  برقم   (٢)

.٢٧٤١ برقم 
ا يتقدمنا، النهاية في غريب الحديث (٤٣٤/٣). فرطًا: أي أجرً  (٣)

٦٣٣، وقال الشيخ األلباني۴ : إسناده  (٤) رواه  البيهقي عن أبي هريرة گ برقم 
حسن وال بأس به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفًا، إذا لم يتخذ سنة، أحكام 

.١٦١ ص  الجنائز 



٩٨

٨-٦-٢٠١٧

»؛  ــهِ الــلَّ ـــةُ  ـــمَ حْ رَ ــكــمْ وَ ــيْ ــلَ مُ عَ ـــالَ : «الـــسَّ واحـــدة عــن يــمــيــنــه قــائــالً تــســلــيــمــة 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  أصــحــاب  مــن  عــشــرة  عــن  ثــبــتــت  الــواحــدة  الــتــســلــيــمــة  ألن 
واحــدة خــفــيــفــة عــن  فــقــد كــانــوا يــســلــمــون فــي صــالة الــجــنــازة تــســلــيــمــة 

.(١ الــيــمــيــن(
<‰÷ a <Ó◊¬Ê <Ç€¶ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H∞π^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد   

J‡È√€q_ <‰fvëÊ

زاد المعاد (٤٩٢/١).  (١)

٩٨Òãb‰¶a @Û‹« @Ò˝ñ€a @Ú–ï



٩٩

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة الثالثة عشرة 



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــهــذه بــعــض الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــصــالة الــجــنــازة، أشــيــر إلــيــهــا 

ــهــا. فــلــيــراجــع الــمــســائــل فــي مــظــانِّ أراد الــتــوســع  ومــن  إشــارة ســريــعــة، 
فــاتــه  مــا  يــتــم  أن  لــه  يــســتــحــب  الــجــنــازة  صــالة  فــي  الــمــســبــوق   -١
ـــا  مَ ــوا، وَ ــلُّ ــصَ فَ ـــمْ  ـــتُ كْ رَ دْ ــا أَ ــمَ مــن صــالة الــجــنــازة، لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «فَ

  .(١ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــمْ  ــكُ ــاتَ فَ
الــفــاتــحــة،  وقــــرأ  كــبــر  الــثــالــثــة  الــتــكــبــيــرة  فـــي  اإلمــــام  أدرك  فــــإذا 
فــإذا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  عــلــى  وصــلــى  بــعــده  كــبــر  الــرابــعــة،  اإلمـــام  كــبــر  وإذا 
يكبر  ثم  ا،  موجزً للميت  ودعا  المسبوق  المأموم  كبر  اإلمام  سلم 

.(٢ الــرابــعــة ويــســلــم(
يتحدث  وهو  القيم۴  ابن  قال  الشهداء:  على  الصالة   -٢

صحيح البخاري برقم ٦٣٦، وصحيح مسلم برقم ٦٠٢.  (١)
مجموع فتاو الشيخ ابن باز۴ (١٤٩/١٣).  (٢)

الكلمة الثالثة عشرة 



١٠٠

٨-٦-٢٠١٧

بين  مخير  أنه  المسألة  في  «والصواب  الشهداء:  على  الصالة  عن 
األمــريــن،  واحــد مــن  الــصــالة عــلــيــهــم وتــركــهــا، لــمــجــيء اآلثــار بــكــل 
الـــروايـــات عـــن اإلمــــام أحـــمـــد وهـــي األلـــيـــق بــأصــولــه   إحــــد وهــــذه 

.(١ ومــذهــبــه»(
ووســــط  الــــرجــــل  رأس  عـــنـــد  اإلمـــــــام  يـــقـــف  أن  الـــســـنـــة  مــــن   -٣
الــذكــر  الــطــفــل  ثـــم  الـــرجـــل  يــقــدم  كــثــيــرة  جــنــائــز  كــانــت  وإذا  الـــمـــرأة، 
ـــا، ويــجــعــل  ثـــم الـــمـــرأة ثـــم الــطــفــلــة األنـــثـــى، ويـــصـــلـــي عــلــيــهــم جـــمـــيـــعً
الرجل،  رأس  عند  المرأة  ووسط  الرجل،  رأس  عند  الطفل  رأس 

.(٢ ــنــة»( وكــذلــك الــطــفــلــة؛ عــمــالً بــالــسُّ
صلى  الجنازة  على  الصالة  فاتته  إذا  هديهملسو هيلع هللا ىلص  من  «وكان   -٤
ومـــرة بــعــد ثــالث،  ٣)، فــصــلــى مـــرة عــلــى قــبــر بــعــد لــيــلــة،  عــلــى الـــقـــبـــر(

.(٤ ــوقــت فــي ذلــك وقــتًــا»( يُ ومــرة بــعــد شــهــر، ولــم 
اإلمـــام   فـــرو الــطــفــل،  عــلــى  الــصــالة  هــديــهملسو هيلع هللا ىلص  مــن  وكـــان   -٥
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  شــعــبــةگ  بن  الــمــغــيــرة  حــديــث  من  مــســنــده  في  أحــمــد 
ــا  ــهَ ــفَ ــلْ ـــي خَ ـــشِ ـــمْ يَ ـــي  ـــاشِ ـــمَ لْ ا ، وَ ةِ ـــنَـــازَ لْـــجِ ـــفَ ا ـــلْ ـــيـــرُ خَ ـــسِ يَ اكِــــبِ  لــــرَّ قــــال: «ا
ــى  عَ ــدْ يُ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ ــصَ يُ ــطُ  ــقْ الــسِّ ــا، وَ يــبً ــرِ ــا قَ ــهَ ــالَ ــمَ ــا وشِ ــهَ ــيــنَ ــمِ يَ ــا وَ ــهَ ــامَ مَ أَ وَ

تهذيب السنن (٢٩٥/٤).  (١)
أحكام الجنائز للشيخ ابن باز ۴ ص٣٠-٣١ بتصرف.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣٣٧، وصحيح مسلم برقم ٩٥٤.  (٣)
زاد المعاد (٤٩٣/١).  (٤)

١٠٠Òãb‰¶a @Ò˝ñi @’‹»nm @›ˆbéfl



١٠١

٨-٦-٢٠١٧

والنسائي  مسلم  صحيح  في  وثبت   .(١ )« ةِ مَ حْ الرَّ وَ افِيَةِ  بِالْعَ هِ  يْ الِدَ لِوَ
.(٢ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  صــلــى عــلــى صــبــي مــن األنــصــار(

فيه  نُفخت  قد  كان  إذا  عليه  يُصلى  إنما  السقط  أن  «والظاهر 
ســقــط  إذا  فــأمــا  مــات،  ثــم  أشــهــر  أربــعــة  اســتــكــمــل  إذا  وذلــك  الــروح، 

.(٣ قــبــل ذلــك فــال»(
مــيــت  كـــل  عــلــى  الـــصـــالة  وســنــتــهملسو هيلع هللا ىلص  هــديــه  مـــن  يــكــن  ٦- «ولـــم 
غــــائــــب، فـــقـــد مـــــات خـــلـــق كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن وهـــــم غـــيـــب فــلــم 
وصـــح عــنــه أنـــه صــلــى عــلــى الــنــجــاشــي صـــالتـــه عــلــى  يــصــل عــلــيــهــم، 

.(٤ الــمــيــت»(
الــغــائــب  أن  ۴: «الـــصـــواب  تــيــمــيــة  ابـــن  اإلســـالم  شــيــخ  قـــال 
كــمــا  الــغــائــب  صـــالة  عــلــيــه  ــلــي  صُ فــيــه،  عــلــيــه  ــصــل  يُ لــم  بــبــلــد  مـــات  إن 
ــصــل  يُ صــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــلــى الــنــجــاشــي، ألنــه مــات بــيــن الــكــفــار ولــم 
الــغــائــب؛  صــالة  عــلــيــه  ــصــل  يُ لــم  مــات  حــيــث  عــلــيــه  صــلــي  وإن  عــلــيــه، 
صــلــى  والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــلــيــه،  الــمــســلــمــيــن  بــصــالة  ســقــط  قــد  الــغــرض  ألن 
وهــذا  وهــذا لــه مــوضــع،  عــلــى الــغــائــب، وتــركــه، وفــعــلــه وتــركــه ســنــة، 
فــي  اخــتــلــف  وقــد  صــحــيــح،  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقــال   ،١٨١٨١ بــرقــم   (١١٨/٣٠)  (١)
هــذا  مــثــل  ألن  الــرفــع  فــعــلــى الــقــول بــوقــفــه لــه حــكــم  حــال  وعــلــى كــل  ورفــعــه،   وقــفــه 

ال يــقــال بــالــرأي.
له. واللفظ   ١٩٤٧ برقم  النسائي  وسنن   ،٢٦٦٢ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

أحكام الجنائز لأللباني۴ ص١٠٥.  (٣)
زاد المعاد (٥٠٠/١).  (٤)
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.(١ واهللا أعــلــم( لــه مــوضــع.. 
أوقـــات  ثــالثــة  فـــي  إال  وقـــت  أي  فـــي  الــجــنــازة  عــلــى  ــصــلــى  يُ  -٧
عــــامــــرگ  بـــــن  عـــقـــبـــة  حــــديــــث  مـــــن  مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  فـــــي  ورد  كــــمــــا 
 ، ــنَّ فِــيــهِ ــيَ  ــلِّ ــصَ نُ نْ  أَ ــا  ــانَ ــنْــهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ولُ  سُ رَ انَ  كَ اتٍ  اعَ سَ ثُ  قال:  ثَالَ
 ، ــعَ ــفِ تَ ــرْ تَ ــتَّــى  حَ ــةً  غَ ــازِ بَ ــسُ  ــمْ الــشَّ ــعُ  ــلُ ــطْ تَ ــيــنَ  حِ ــا:  ــانَ تَ ــوْ مَ ــنَّ  فِــيــهِ ــرَ  ــبُ ــقْ نَ نْ  أَ وْ  أَ
ــيَّــفُ  ــضَ ــيــنَ تَ حِ وَ  ، ــسُ ــمْ ــيــلَ الــشَّ ــمِ ــتَّــى تَ حَ  (٢ ) ةِ ــيــرَ ــهِ ــمُ الــظَّ ــائِ ــومُ قَ ــقُ يَ ــيــنَ  حِ وَ

  .(٣ بَ ( ــرُ ــغْ ــتَّــى تَ حَ وبِ  ــرُ ــغُ ــسُ لِــلْ ــمْ الــشَّ
صاحب  وال   ، الغالِّ على  يصلي  ال  هديهملسو هيلع هللا ىلص أنه  من  وكان   -٨

.(٤ وال مــن قــتــل نــفــســه( يــن،  الــدَّ
مــن  مــســتــدركــه  فـــي  والـــحـــاكـــم  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام   رو
 ، نَاهُ نَّطْ حَ وَ  ، نَّاهُ فَّ كَ وَ  ، نَاهُ لْ سَّ فَغَ  ، لٌ جُ رَ اتَ  قال: مَ جابرگ  حديث 

زاد المعاد ٥٠١/١.  (١)
في  ظل  الظهيرة  في  للقائم  يبقى  ال  حين  ومعناه:  الشمس،  اســتــواء  حــال  الظهيرة:  قائم   (٢)

المشرق وال في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي ٣٥٤/٦.
ساعات،  ثــالث  في قوله  بالطلوع  المراد  عياض:  القاضي  عن  نقالً  الــنــووي۴   قــال   (٣)
ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها ال مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح 
الروايات. شرح صحيح مسلم ٣٥٣/٦. وللتفصيل  عدول عنده للجمع بين  متعين ال 

راجع موسوعة الدرر رقم ٩ ص٢٦٩-٢٧٧.
الـــمـــديـــن  عـــلـــى  يـــصـــلـــي  كــــان  عـــلـــيـــه  اهللا  فـــتـــح  فـــلـــمـــا  اإلســــــالم،  أول  فــــي  هــــذا  وكـــــان   (٤)
ويـــتـــحـــمـــل ديـــنـــه، ويـــــدع مـــالـــه لـــورثـــتـــه، فـــفـــي الــصــحــيــحــيــن أنــــه قــــال عـــلـــيـــه الـــصـــالة 
ــنْ  ــمَ فَ  ، ــمْ ــهِ ــسِ ــفُ نْ أَ ــنْ  مِ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ ــمُ بِــالْ ـــى  لَ وْ أَ ـــاَ  نَ أَ الــفــتــوح:«  عــلــيــه  اهللا  فــتــح  حــيــن  والــســالم 
». صــحــيــح  ــتِــهِ ثَ رَ ــلِــوَ فَ ــاالً  كَ مَ ــرَ تَ ــنْ  مَ ، وَ هُ ــاؤُ ــضَ ــيَّ قَ ــلَ ــعَ فَ ــنًــا،  يْ كَ دَ ــتَــرَ فَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ الــمُ ــنَ  ــيَ مِ فِّ ــوُ تُ

.١٦١٩ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم   ،٢٢٩٨ الــبــخــاري بــرقــم 
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 ، يلَ بْرِ امِ جِ قَ مَ نْدَ  عِ نَائِزُ  الْجَ عُ  تُوضَ يْثُ  حَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولِ  سُ لِرَ نَاهُ  عْ ضَ وَ وَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ طًى،  خُ نَا  عَ مَ اءَ  فَجَ  ، يْهِ لَ عَ الةِ  بِالصَّ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ  ولَ  سُ رَ نَّا  آذَ مَّ  ثُ
 ، ــفَ ــلَّ ــخَ ــتَ فَ  ، انِ ــارَ يـــنـَ دِ  ، ـــمْ ـــعَ نَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ، ـــا؟»  ـــنً يْ دَ ــمْ  ـكُ ــبـِ ــاحِ صَ ــى  ــلَ عَ ـــلَّ  ـــعَ «لَ
 ، ــيَّ ــلَ عَ ــا  ــمَ هُ  ، اهللاِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ةَ ـــادَ ـــتَ قَ ـــو  بُ أَ ـــهُ  لَ ــالُ  ــقَ يُ ــا  ــنَّ مِ ـــلٌ  جُ رَ ـــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ
ــتُ  ــيِّ ــمَ لْ ا وَ ـكَ  ــالـِ مَ فِـــي  وَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــمَ : «هُ ـــولُ ـــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـــولُ  سُ رَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ
ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ  ـــولُ  سُ رَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــى  ــلَّ ــصَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ــقَ فَ  ،« يءٌ ــــرِ بَ ــا  ــمَ ــهُ ــنْ مِ
رَ  آخِ انَ  كَ تَّى  حَ ؟»،  انِ ينَارَ الدِّ نَعَتِ  صَ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ  ، ةَ تَادَ قَ ا  بَ أَ يَ  قِ لَ ا  ذَ إِ
تْ  دَ ـــرَ بَ ــيــنَ  حِ : «اآلنَ  ـــالَ قَ  ، اهللاِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــا  ــمَ ــهُ ــتُ ــيْ ــضَ قَ ــدْ  قَ  : ـــالَ قَ  ، لِـــكَ ذَ

 .(١ )« هُ ــدُ ــلْ ــيْــهِ جِ ــلَ عَ
ســمــرةگ  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ـــلِّ  ـــصَ يُ ـــمْ  ـــلَ فَ  ، ـــاقِـــصَ ـــشَ بِـــمَ ـــهُ  ـــسَ ـــفْ نَ ـــلَ  ـــتَ قَ ـــلٍ  جُ ـــرَ بِ ملسو هيلع هللا ىلص   ـــبِـــيُّ  لـــنَّ ا تِـــــيَ  قـــال: «أُ

  .(٢ )« ــيْــهِ ــلَ عَ
ــئــل شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة ۴ عــن الــصــالة عــلــى الــمــيــت  سُ
الـــذي كـــان ال يــصــلــي، هــل ألحـــد فــيــهــا أجـــر أم ال؟ وهـــل عــلــيــه إثـــم إذا 
وما  الخمر  يشرب  الــذي  وكذلك  يصلي؟  ال  كــان  أنــه  علمه  مع  تركها 

ال؟ أم  عليه  يصلي  أن  حاله  يعلم  كان  لمن  يجوز  هل  يصلي،  كان 
عليه  يجري  فإنه  لإلسالم  ا  مظهرً كان  من  "أما   :۴

مستدرك الحاكم (٣٧٠/٢)، ومسند اإلمام أحمد (٤٠٦/٢٢)، وقال محققوه: إسناده   (١)
حسن.

برقم ٩٧٨.  (٢)
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أحـــكـــام اإلســــالم الــظــاهــرة مـــن الــمــنــاكــحــة، والـــمـــوارثـــة، وتــغــســيــلــه، 
والــصــالة عــلــيــه، ودفــنــه فــي مــقــابــر الــمــســلــمــيــن.. ونــحــو ذلـــك، لــكــن 
مــنــه  ذلــك  عــلــم  يــجــوز لــمــن  ال  فــإنــه  والــزنــدقــة،  الــنــفــاق  مــنــه  عــلــم  مــن 
عــن  نــبــيــه  نــهــى  اهللا  فـــإن  لـــإلســـالم،  ا  مــظــهــرً كـــان  وإن  عــلــيــه،  الـــصـــالة 
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مــن  فـــيـــه  مـــا  مـــع  لــلــفــســق  ا  مـــظـــهـــرً كــــان  مـــن  وأمــــا    ،[٦ [الـــمـــنـــافـــقـــون: 
بــعــض  عــلــيــهــم  ـــصـــلـــي  يُ أن  بـــد  ال  فـــهـــؤالء  الـــكـــبـــائـــر،  كـــأهـــل  اإليــــمــــان 
عن  ألمثاله  ا  زجرً أحدهم  على  الصالة  من  امتنع  ومن  المسلمين، 
مــثــل مــا فــعــلــه، كــمــا امــتــنــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن الــصــالة عــلــى قــاتــل نــفــســه، 
كــثــيــر  كـــان  وكــمــا  لـــه،  وفـــاء  ال  الـــذي  الــمــديــن  وعــلــى  الـــغـــال،  وعــلــى 
عــمــلــه  كـــان   – الـــبـــدع  أهـــل  عــلــى  الـــصـــالة  مـــن  يــمــتــنــعــون  الــســلــف  مـــن 
راجــحــة  مــصــلــحــة  الــهــجــر  هـــذا  فــي  كـــان  فـــإذا   .– ــا  حــســنً ــنــة  الــسُّ بــهــذه 
ولــم  اهللا،  رحــمــة  لـــه  يــرجــو  أحـــدهـــم  عــلــى  صــلــى  ومـــن  ـا،  حــســنـً كـــان 
يــكــن فــي امــتــنــاعــه مــصــلــحــة راجــحــة كــان ذلــك حــســنًــا، ولــو امــتــنــع فــي 
الــظــاهــر ودعـــا لــه بــالــبــاطــن لــيــجــمــع بــيــن الــمــصــلــحــتــيــن كــان تــحــصــيــل 
إحــداهــمــا، وكـــل مــن لــم يــعــلــم مــنــه  الــمــصــلــحــتــيــن أولـــى مــن تــفــويــت 
الــنــفــاق وهــو مــســلــم يــجــوز االســتــغــفــار لــه والــصــالة عــلــيــه، بــل يــشــرع 

١٠٤Òãb‰¶a @Ò˝ñi @’‹»nm @›ˆbéfl
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 ä  ã  â  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  كـــمـــا  بـــــه،  ويــــؤمــــر  ذلـــــك 
وكــل   .  [١٩ [مــحــمــد:   ﴾ë  ê  é  è  ç  æ å
في  ممن  حتى  وغيره  بالهجر  عقوبته  تسوغ  فإنه  الكبائر  أظهر  من 
هــجــره مــصــلــحــة لــه راجــحــة، فــتــحــصــل الــمــصــالــح الــشــرعــيــة فــي ذلــك 

 (١ ) واهللا أعــلــم. اهـــ بــحــســب اإلمــكــان.. 
في  الجنازة  على  الصالة  الراتب  هديهملسو هيلع هللا ىلص  من  يكن  «ولم   -٩
وربما  المسجد،  خارج  الجنازة  على  يصلي  كان  وإنما  المسجد، 
سهيل  على  صلى  كما  المسجد  في  الميت  على  أحيانًا  يصلي  كان 
واألفضل  جائز،  األمرين  وكال   ،(٢ المسجد( في  وأخيه  بيضاء  ابن 

.(٣ واهللا أعــلــم»( الــصــالة عــلــيــهــا خــارج الــمــســجــد. 
<Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد    

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a <Ó◊¬Ê

الفتاو (٢٨٥/٢٤-٢٨٧) باختصار.  (١)
صحيح مسلم برقم ٩٧٣.  (٢)

زاد المعاد (٤٨٣/١).  (٣)
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الكلمة الرابعة عشرة 


` ...﴾ اآليات   _   ^   ]   \   [       Z   Y  ﴿

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــإن اهللا أنـــزل هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، فــقــال: 
[مـــحـــمـــد:٢٤]،   ﴾h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
ومــن اآليـــات الــتــي تــحــتــاج مــنــا إلــى وقــفــة تــأمــل وتــدبــر قــولــه تــعــالــى: 

     a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y﴿
  k   j       i   h   g   f   e   d   c   b
  u   t   s   r   q      p   o   n    m   l
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.[١٩٠-٢٠٠ عمران:  [آل   ﴾Æ   Å   Ä   Ã
كــريــب  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
أنـــه  أخـــبـــره  عـــبـــاسک  بـــن  اهللا  عـــبـــد  أن  عـــبـــاس  بـــن  اهللا  عـــبـــد  مـــولـــى 
ــتُ  ــعْ ــجَ ــطَ ــاضْ زوج الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وهـــي خــالــتــه قـــال: فَ بـــات عــنــد مــيــمــونــة 
ا،  طُولِهَ فِي  هُ  لُ هْ أَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ــولُ  سُ رَ عَ  طَجَ اضْ ، وَ ةِ ادَ سَ وِ الْ ضِ  ــرْ عَ فِي 
هُ  دَ عْ بَ وْ  أَ لِيلٍ  بِقَ هُ  بْلَ قَ وْ  أَ يْلُ  اللَّ فَ  تَصَ انْ ا  إِذَ تَّى  حَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ  سُ رَ نَامَ  فَ
ــهِ  ــهِ جْ ـــنْ وَ مَ عَ ــحُ الـــنَّـــوْ ــسَ ــمْ ــسَ يَ ــلَ ــجَ ـــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ ــظَ رَ ــقَ ــيْ ــتَ ، اسْ ــيــلٍ ــلِ ــقَ بِ
ــمَّ  ، ثُ انَ ـــرَ ـــمْ ةِ آلِ عِ ــــورَ ـــنْ سُ اتِـــمَ مِ ـــوَ ـــخَ ــــاتِ الْ ــرَ اآليَ ــشْ ــعَ أَ الْ ــــرَ ـــمَّ قَ ، ثُ هِ ـــدِ ـــيَ بِ
لِّي.  يُصَ ــامَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، هُ ــوءَ ضُ وُ ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ ــا  ــنْــهَ مِ ــأَ  ضَّ ــتَــوَ فَ  ، ــةٍ ــقَ ــلَّ ــعَ مُ ــنٍّ  شَ ــى  لَ إِ ــامَ  قَ

 .(١ الحديث(
صحيح البخاري برقم ٤٥٧١، وصحيح مسلم برقم ٧٦٣.  (١)

١٠٨
اآليــات  ﴾... `   _   ^   ]   \   [       Z   Y  ﴿



١٠٩

٨-٦-٢٠١٧

أنه  عمير  بن  عبيد  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   ورو
يــتــه  رأ شــيء  بــأعــجــب  أخــبــريــنــا  قــال:  عــائــشــةڤ  لــمــؤمــنــيــن  ا أم  ســأل 
لــلــيــالــي  ا من  لــيــلــة  كان  لما  قالت:  ثم  فــســكــتــت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  من 
ــي  نِّ إِ  ِ اهللَّ وَ   : ــتُ ــلْ قُ ـــي»،  بِّ لِـــرَ ــةَ  ــلَ ــيْ لــلَّ ا ــبَّــدُ  ــعَ تَ أَ ينِي  رِ ، ذَ ةُ اِئشَ عَ ـــا  «يَ قـــال: 
ـــامَ  قَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــرَ ـــهَّ ـــطَ ـــتَ فَ ـــامَ  ـــقَ فَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  . كَ ــــرُّ ــــسُ يَ ـــا  مَ ـــــبُّ  حِ أُ وَ ـــكَ  بَ ـــرْ قُ ـــــبُّ  حِ ُ ألَ
ـــمَّ  ثُ  : ــــتْ لَ ــــا قَ  ، هُ ــــرَ ــــجْ حِ ــــلَّ  بَ ـــتَّـــى  حَ ـــبْـــكِـــيِ  يَ ـــــزلْ  يَ ــــمْ  ــــلَ فَ  : ــــتْ لَ ــــا قَ ـــي،  ـــلِّ ـــصَ يُ
ــزلْ  يَ ــمْ  ــلَ فَ ــى  ــكَ بَ ـــمَّ  ثُ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ، ــهُ ــتَ لِــحــيَ ـــلَّ  بَ ــى  ــتَّ حَ ــيِ  ــكِ ــبْ يَ ـــزلْ  يَ ــمْ  ــلَ فَ ــى  ــكَ بَ
هُ  آ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ةِ ـــالَ بـــالـــصَّ ـــهُ  نَ ـــؤذِ يُ لٌ  بِــــالَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ضَ األَرْ ـــلَّ  بَ ــتَّــى  حَ ــبْــكِــيِ  يَ
مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَكَ  هُ  للَّ ا رَ  فَ غَ دْ  قَ وَ ــبْــكِــي،  تَ لِمَ   ! اهللاِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ ــبْــكِــي،  يَ
ـــيَّ  ـــلَ عَ لَـــتْ  ـــزَ نَ ـــدْ  ـــقَ لَ ا؟  ــــورً ــــكُ شَ ا  ـــدً ـــبْ عَ ـــــونُ  كُ أَ ـــــالَ  فَ «أَ  : ــــالَ قَ ؟  ـــرَ خَّ ـــأَ تَ ــــا  مَ وَ

  [   Z   Y﴿ ـــا:  فِـــيـــهَ ـــرْ  ـــكَّ ـــفَ ـــتَ يَ ــــمْ  لَ وَ ـــا  هَ أَ ـــرَ قَ ـــنْ  لِـــمَ ــــلٌ  يْ وَ اتٌ  ةَ آيَ يْلَ للَّ ا
  .(١ كــلــهــا»( اآليــة   ﴾... ]   \

قــال الــشــيــخ األلــبــانــي۴: «وفــي الــحــديــث فــضــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ــه، وإكــثــاره مــن عــبــادتــه مــع أنــه تــعــالــى  وكــثــرة خــشــيــتــه وخــوفــه مــن ربِّ
ومــا تــأخــر، فــهــو الــمــنــتــهــى فــي الــكــمــال  قــد غــفــر لــه مــا تــقــدم مــن ذنــبــه 

.(٢ وال جــرم فــي ذلــك فــهــو ســيــد الــبــشــرملسو هيلع هللا ىلص»( الــبــشــري، 
في  هــذه  أي   ﴾]   \   [       Z   Y﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الصحيحة  السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   ،٦١٩ بــرقــم  حــبــان  ابــن  صحيح   (١)

(١٤٧/١) برقم ٦٨.
السلسلة الصحيحة (١٤٨/١).  (٢)
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من  فيهما  ومــا  وكــثــافــتــهــا،  انخفاضها  فــي  وهــذه  واتــســاعــهــا،  ارتــفــاعــهــا 
اآليــــات الــمــشــاهــدة الــعــظــيــمــة: كـــواكـــب ســـيـــارات وثـــوابـــت، وبـــحـــار، 
وحــــيــــوان،  وثــــمــــار،  وزروع،  ونــــبــــات،  وأشـــــجـــــار،  وقــــفــــار،  وجــــبــــال، 

والخواص. والروائح  والطعوم  األلوان  مختلفة  ومنافع  ومعادن، 

الــطــول  وتــقــارضــهــمــا  تــعــاقــبــهــمــا  أي:   ﴾`   _   ^  ﴿
يــأخــذ  هـــذا، ثـــم يــعــتــدالن، ثـــم  هـــذا ويــقــصــر  والــقــصــر، فـــتـــارة يــطــول 
 ، طويالً كان  الذي  ويقصر  ا،  قصيرً كان  الذي  فيطول  هذا  من  هذا 

 a  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ولــــهــــذا  الـــحـــكـــيـــم،  لــــعــــزيــــز  ا تـــقـــديـــر  هـــــذا  كــــل 
األشــيــاء  تــدرك  الــتــي  الــزكــيــة،  الــتــامــة  الــعــقــول  أي:   ﴾c   b
يعقلون،  ال  الذين  البكم  كالصم  وليسوا  جلياتها،  على  بحقائقها 

 3  2  1  0  /  .  -  ﴿ فيهم  اهللا  قال  الذين 
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  .[١٠٥-١٠٦ @ ﴾[يــوســف: 

 ﴾k   j   i   h   g   f   e﴿ تعالى:  قوله 
حــصــيــنک  بـــن  عـــمـــران  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
ا،  ـــدً ـــاعِ ـــقَ فَ ـــطِـــعْ  ـــتَ ـــسْ تَ ــــمْ  لَ ـــــإِنْ  فَ ـــا،  ـــمً ـــائِ قَ ــــلِّ  قــــال: «صَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  أن 
جــمــيــع  فــي  ذكــره  يــقــطــعــون  ال  أي:   .(١ )« ــنْــبٍ جَ ــى  ــلَ ــعَ فَ ــطِــعْ  ــتَ ــسْ تَ ــمْ  لَ ــإِنْ  فَ

أحــوالــهــم، بــســرائــرهــم، وضــمــائــرهــم، وألــســنــتــهــم.
صحيح البخاري برقم ١١١٧.  (١)

١١٠
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  r   q      p   o   n    m   l﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
y﴾ قال أبو سليمان الداراني:    x   w   v   u   t   s
«إنـــي ألخـــرج مــن مــنــزلــي، فــمــا يــقــع بــصــري عــلــى شـــيء إال رأيـــت هللا 
ساعة  ر  «تفكُّ البصري:  الحسن  وقال  عبرة»،  فيه  ولي  نعمة،  فيه  علي 

ليلة». قيام  من  خير 
هذا  خلقت  ما  أي:   ﴾u   t   s   r   q  ﴿ تعالى:  قوله 
ويجزي  عملوا  بما  أساءوا  الذين  ليجزي  بالحق  بل  عبثًا،  الخلق 
الـــذيـــن أحــســنــوا بــالــحــســنــى، ثـــم نـــزهـــوه عـــن الــعــبــث وخـــلـــق الــبــاطــل 

  x   w  ﴿ بـــاطـــالً  ــا  شــيــئً تــخــلــق  أن  عـــن  أي:   ﴾v  ﴿ فــقــالــوا 
مــنــزه  هـــو  مـــن  يـــا  والـــعـــدل،  بــالــحــق  الــخــلــق  خــلــق  مـــن  يـــا  y﴾ أي: 
عـــذاب الـــنـــار بــحــولــك  عـــن الــنــقــائــص، والــعــيــب، والــعــبــث، قــنــا مـــن 
ووفــقــنــا لــعــمــل صــالــح  وقـــوتـــك، وقــيــضــنــا ألعــمــال تــرضــى بــهــا عــنــا، 

عــذاب األلــيــم. تــهــدنــا بــه إلــى جــنــات الــنــعــيــم، وتــجــيــرنــا بــه مــن 
¢﴾ أي: أهنته،    ¡ ے     ~   }    | قوله تعالى: ﴿}  
وأظهرت خزيه ألهل النار ﴿ ¤  ¥  ¦    §﴾ أي: يوم القيامة 

بهم. أردت  عما  لهم  محيد  وال  منك،  لهم  مجير  ال 
أي:   ﴾¯   ®   ¬   «   ª   ©﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

  ²   ±   °  ﴿ الــــرســــولملسو هيلع هللا ىلص  وهــــو  اإليــــمــــان  إلــــى  يـــدعـــو  ــــا  داعــــيً
واتــبــعــنــاه  لــه  فــاســتــجــبــنــا  أي  فــآمــنــا،  بــربــكــم،  آمــنــوا  يــقــول:  أي   ﴾³
لــنــا  فــاغــفــر  نــبــيــك  واتـــبـــاعـــنـــا  بــإيــمــانــنــا  أي:   ﴾¹   ¸   ¶   μ﴿
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بــيــنــنــا  فـــيـــمـــا  أي:   ﴾¼     »   º  ﴿ اســـتـــرهـــا  أي:  ذنـــوبـــنـــا، 
  Â   Á﴿ بالصالحين  ألحقنا  أي   ﴾¿   ¾   ½  ﴿ وبينك 
وقــيــل  بــرســلــك،  اإليـــمـــان  عــلــى  مــعــنــاه  قـــيـــل:   ﴾Æ   Å    Ä   Ã

وهــذا أظــهــر. مــعــنــاه عــلــى ألــســنــة رســلــك.. 
  Í  Ì  ﴿ الــخــالئــق،  رؤوس  عــلــى  أي   ﴾Ê   É   È  Ç﴿
رســلــك،  عــنــه  أخـــبـــرت  الـــذي  الــمــيــعــاد  مـــن  البـــد  أي:   ﴾Ï   Î

يــديــك. وهــو الــقــيــام يــوم الــقــيــامــة بــيــن 
ربــهــم،  فــأجــابــهــم  أي:   ﴾#  " !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

كــمــا قــال الــشــاعــر:
ا ـدَ ــــى الــنـِّ ــيــبُ إِلَ ــجِ ــــنْ يُ ـــا مَ ـــــا: يَ عَ اعٍ دَ دَ ـــيـــبُوَ ـــجِ مُ اكَ  ذَ ـــــدَ  ـــــنْ عِ ــــهُ  ــــبْ ــــجِ ــــتَ ــــسْ يَ ـــــمْ  ـــــلَ فَ

ا  قالت: يَ أنها  سلمةڤ  أم  حديث  من  منصور  بن  سعيد   رو
لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ءٍ ــيْ بِــشَ ةِ  ــرَ ــجْ ــهِ الْ فِــي  ــاءَ  الــنِّــسَ ــرَ  كَ ذَ ــهَ  الــلَّ ــعُ  ــمَ سْ أَ ال  اهللاِ !  ــولَ  سُ رَ

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! الَى:﴿  عَ تَ هُ  اللَّ
ــةٍ  ــيــنَ ــعِ ظَ لُ  وَّ أَ ـــيَ  هِ  : ـــارُ ـــصَ نْ األَ ـــتِ  ـــالَ قَ وَ  ، ـــةِ اآليَ ـــرِ  آخِ ـــى  لَ إِ  ﴾-   ,   +

  .(١ ــيْــنَــا ( ــلَ ــتْ عَ مَ ــدِ قَ
مــا  ســــألــــوا  لـــمـــا  األلــــبــــاب  ذوي  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أن  اآليــــــة:  ومـــعـــنـــى 
ذلـــك  ـــب  عـــقَّ ربـــهـــم  لـــهـــم  فـــاســـتـــجـــاب   – ذكـــــره  تـــقـــدم  مـــمـــا   – ســــألــــوا 
حال  لجهالة  ضعيف  سنده  الحميد:  سعد  د.  شيخنا  وقــال   ،٥٥٢ برقم   (١٣٦/٣)  (١)
األنصار:  قالت  قوله:  عدا  صحيح  آخر  طريق  من  لمجيئه  لغيره  صحيح  وهو  سلمة، 

لغيره. حسن  فهو  علينا،  قدمت  ظعينة  أول  هي 

١١٢
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 ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــتــعــقــيــب،  بــفــاء 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À

.[١٨٦ [الــبــقــرة:   ﴾Î  Í

 ﴾-   ,   +    *   )   (   '   &   %   $  ﴿ تعالى:  قوله 
عامل  عمل  يضيع  ال  أنه  ا  مخبرً لهم  قال  أي:  لإلجابة،  تفسير  هذا 

أو أنــثــى. مــنــكــم لــديــه، بــل يــوفــى كــل عــامــل بــقــســط عــمــلــه مــن ذكــر 
ســواء،  ثــوابــي  فــي  جميعكم  أي:   ﴾1   0   /  ﴿ وقــولــه: 
اإليــمــان،  دار  إلــى  وأتــوا  الــشــرك،  دار  أي تــركــوا   ﴾4   3  ﴿
7﴾ أي:    6 وفارقوا األحباب، والخالن والجيران ﴿5   
بين  مــن  الــخــروج  إلــى  حــتــى ألــجــئــوهــم   بــاألذ ضــايــقــهــم الــمــشــركــون 
ذنــبــهــم  كـــان  إنــمــا  أي:   ﴾:   9   8  ﴿ قـــال:  ولــهــذا  أظــهــرهــم؛ 

 3  2  ﴿ تعالى:  قال  كما  وحده،  باهللا  آمنوا  أنهم  الناس  إلى 
 ? ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الـــمـــمـــتـــحـــنـــة:١]،   ﴾9  8  7  6  5 4

[البروج:٨].  ﴾H  G  F  E  D  C  B  A  @

أن  الــمــقــامــات  أعــلــى  وهـــذا   ﴾  <   ;  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وتـــرابـــه،  بــدمــه  وجــهــه  ويــعــفــر  جــــواده  فــيــعــقــر  اهللا،  ســبــيــل  فـــي  يــقــاتــل 
ــا  يَ قــال:  رجــالً  أن  قــتــادة  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
؟  ــايَ ــايَ ــطَ خَ ــنِّــي  عَ ــرُ  ــفَّ ــكَ تُ اهللاِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــتُ  ــتِــلْ قُ نْ  إِ ــتَ  يْ أَ رَ أَ  ! اهللاِ ــولَ  سُ رَ
ـــتَ  نْ أَ وَ اهللاِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــتَ  ــتِــلْ قُ ،  إِنْ  مْ «نَعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ـــولُ  سُ رَ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ
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ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ـــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ ــــمَّ  ثُ  ،« بِــــرٍ ــــدْ مُ ـــرُ  ـــيْ غَ ـــبِـــلٌ  ـــقْ ،  مُ بٌ تَسِ حْ مُ ــرٌ  ـــابـِ صَ
ــنِّــي  عَ ــرُ  ــفَّ ــكَ تُ أَ اهللاِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــتُ  ــتِــلْ قُ نْ  إِ ـــتَ  يْ أَ رَ أَ  : ــالَ قَ ؟»،  ــتَ ــلْ قُ ــيْــفَ  «كَ
 ، ــبٌ ــسِ ــتَ ــحْ مُ ــرٌ  ــابِ صَ ـــتَ  نْ أَ وَ  ، ــمْ ــعَ «نَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ــايَ ــايَ ــطَ خَ
لِــي  ــــالَ  قَ مُ  ـــالَ الـــسَّ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ يـــلَ  ـــرِ ـــبْ جِ ــــإِنَّ  فَ  ، ــــنَ يْ لــــدَّ ا إِالَّ   ، بِــــرٍ ــــدْ مُ ـــرُ  ـــيْ غَ ـــبِـــلٌ  ـــقْ مُ

  .(١ )« لِــكَ ذَ
  @   ?   >      =  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  ولـــــهـــــذا 
فــي  تــجــري  أي:   ﴾I   H   G   F  E    D   C   B   A
وخــمــر،  خــاللــهــا األنــهــار مــن أنـــواع الــمــشــارب: مــن لــبــن، وعــســل، 
أذن ســمــعــت،  وال  رأت،  عــيــن  ال  مــمــا  ذلــك  وغــيــر  آســن..  غــيــر  ومــاء 
ونــســبــه  إلــيــه،  أضــافــه  اهللا،  عــنــد  مــن  ــا  بً ثــوا بــشــر،  قــلــب  عــلــى  خــطــر  وال 
جزيالً  إال  يعطي  ال  الكريم  العظيم  ألن  عظيم؛  أنه  على  ليدل  إليه 

ا، كــمــا قــال الــشــاعــر: كــثــيــرً
ــــ ـــعْ يُ إِنْ  وَ ــــــا  امً ــــــرَ غَ ـــــنْ  ـــــكُ يَ بْ  ــــــذِّ ــــــعَ يُ ـــــــالِـــــــيإِنْ  ـــــــبَ يُ الَ  ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــإِنَّ فَ يــــــــــــالً  ــــــــــــزِ جَ ــــــــــــطِ  ـ

لــمــن  الـــجـــزاء  حــســن  عـــنـــده  أي:   ﴾N   M   L   K   ﴿
ــا. عــمــل صــالــحً

  W   V   U   T   S   R   Q   P  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
تنظر  ال  تعالى:  يقول   ﴾_   ^   ] \   [   Z      Y   X
والسرور،  والغبطة  النعمة،  من  فيه  مترفون  الكفار  هؤالء  ما  إلى 

برقم ١٨٨٥.  (١)

١١٤
اآليــات  ﴾... `   _   ^   ]   \   [       Z   Y  ﴿
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هــذا كــلــه عــنــهــم، ويــصــبــحــون مــرتــهــنــيــن بــأعــمــالــهــم  يــزول  ــا قــلــيــل  فــعــمَّ
ــا وجــمــيــع مــا هــم فــيــه  اســتــدراجً الــســيــئــة، فــإنــمــا نــمــد لــهــم فــيــمــا هــم فــيــه 

 ! _﴾، وقال تعالى: ﴿    ^   ] \   [   Z      Y   X﴿
 .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #  "

[الــتــوبــة: ٥٥].  ﴾3  2  1  0  /
وأمــا الــمــتــقــون لــربــهــم الــمــؤمــنــون، فــمــع مــا يــحــصــل لــهــم مــن عــز 
 ﴾l   k    j   i   h   g   f   e﴿ الــدنــيــا ونــعــيــمــهــا 
وعناء  وشدة  بؤس  كل  لهم  حصل  قد  الدنيا  دار  في  أنهم  قدر  فلو 
هـــذا بــالــنــســبــة إلـــى الــنــعــيــم الــمــقــيــم والــعــيــش الــســلــيــم  ومــشــقــة، لــكــان 
ا، ومــنــحــة فــي صــورة مــحــنــة، ولــهــذا  ا يــســيــرً والــســرور والــحــبــور نـــزرً
فبرت  قلوبهم،  برت  الذين  وهم   ﴾v   u   t   s   r  ﴿ قال: 
ــا،  ا عــظــيــمً ه أجـــرً ــرِّ أقــوالــهــم وأفــعــالــهــم، فــأثــابــهــم الــبــر الــرحــيــم مــن بـِ

ــا. دائــمً ا  ــا، وفــوزً وعــطــاءً جــســيــمً
ے     ~   }   |   {   z    y   x﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
  «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤     £   ¢   ¡
  ¹    ¸   ¶   μ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®    ¬
يؤمنون  أنهم  الكتاب  أهل  من  طائفة  عن  تعالى  يخبر   ﴾º
نـــــزل عـــلـــى مـــحـــمـــد مـــع مـــا هــم  بــــاهللا حـــق اإليــــمــــان، ويـــؤمـــنـــون بـــمـــا أُ
مطيعون  أي  هللا:  خاشعون  أنهم  المتقدمة،  الكتب  من  به  مؤمنون 

   ¬   «   ª   ©   ¨  ﴿ يــديــه  بــيــن  مــتــذلــلــون  خــاضــعــون  لـــه، 
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بــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص،  الـــبـــشـــارة  مـــن  بــأيــديــهــم  مـــا  يــكــتــمــون  ال  أي:   ﴾  ®
وذكــــر صــفــتــه، ونـــعـــتـــه، ومــبــعــثــه، وصـــفـــة أمـــتـــه، وهــــؤالء خـــيـــرة أهــل 

.نصار أو  ا  هــودً كــانــوا  ســواء  وصــفــوتــهــم،  الــكــتــاب 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  {﴿ تــعــالــى:  قـــال 
وقــال   ،[١١٣ عــمــران: [آل   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ تــــعــــالــــى: 
قليالً  ولكن  اليهود،  في  توجد  الصفات  وهذه   ،[١٥٩ [األعراف:
اليهود  أحبار  من  آمن  ممن  وأمثاله  سالم  بن  اهللا  عبد  في  وجد  كما 
ولـــم يــبــلــغــوا عـــشـــرة أنـــفـــس، وأمــــا الـــنـــصـــار فــكــثــيــر مــنــهــم يــهــتــدون 

 ¢  ¡ ے   ~  }﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  لــلــحــق،  ويــنــقــادون 
 ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £

.[٨٢ [الــمــائــدة:   ﴾²  ±  °  ¯  ®

قـــرأ  لـــمـــا  طـــالـــبگ  أبــــي  بـــن  جــعــفــر  أن  الـــحـــديـــث  فـــي  وثـــبـــت 
الــنــجــاشــي  بــحــضــرة   [١ "﴾ [مـــريـــم:  !﴿ مـــريـــم:  ســـورة 
مــلــك الــحــبــشــة، وعــنــده الــبــطــاركــة والــقــســاوســة، بــكــى وبــكــوا مــعــه، 

.(١ حــتــى أخــضــبــوا لــحــاهــم(
وثــبــت فــي الــصــحــيــحــيــن أن الــنــجــاشــي لــمــا مــات نــعــاه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
وقـــال   ،١٧٤٠ بــرقــم  أحــمــد (٢٦٣/٣-٢٦٨)  اإلمــــام  مــســنــد  فـــي  حــديــث  مـــن  قــطــعــة   (١)

حسن. إسناده  محققوه: 

١١٦
اآليــات  ﴾... `   _   ^   ]   \   [       Z   Y  ﴿
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 (١ )« يْهِ لَ عَ لُّوا  فَصَ وا  قُومُ فَ اتَ  مَ دْ  قَ مْ  لَكُ ا  خً أَ «إِنَّ  وقال:  أصحابه  إلى 
يــعــنــي: الــنــجــاشــي.  

  Á   À    ¿   ¾   ½   ¼﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مـــا  عــــلــــى  الــــمــــؤمــــنــــيــــن  حــــــض   ﴾Æ Å   Ä   Ã   Â
وأن  لــــنــــجــــاح،  وا والــــســــعــــادة  لــــفــــوز  ا وهـــــو  لــــفــــالح،  ا إلـــــى  يـــوصـــلـــهـــم 
الــطــريــق الــمــوصــل إلــى ذلــك لـــزوم الــصــبــر الـــذي هــو حــبــس الــنــفــس 
ومــن الــصــبــر عــلــى الــمــصــائــب،  عــلــى مــا تــكــرهــه مــن تــرك الــمــعــاصــي، 
جميع  على  بالصبر  فأمرهم  النفوس،  على  الثقيلة  األوامر  وعلى 
عــلــى  ذلــــك  عـــلـــى  واالســــتــــمــــرار  الـــمـــالزمـــة  أي  والـــمـــصـــابـــرة  ذلـــــك، 

األحــوال. األعــداء فــي جــمــيــع  ومــقــاومــة  الــدوام، 

لــــــذي يــــخــــاف مــــن وصــــول  بــــطــــة وهـــــي لــــــزوم الـــمـــحـــل ا والــــمــــرا
إلــى  الــوصــول  مــن  ويــمــنــعــوهــم  أعــداءهــم  يــراقــبــوا  وأن   ، مــنــه  الــعــدو 
الـــديـــنـــي  بـــالـــمـــحـــبـــوب  تــــفــــوزون   :﴾Å   Ä﴿ مـــقـــاصـــدهـــم 
واألخـــروي، وتــنــجــون مــن الــمــكــروه كــذلــك، فــعــلــم مــن  والــدنــيــوي 
بــدون الــصــبــر والــمــصــابــرة والــمــرابــطــة  ال ســبــيــل إلــى الــفــالح  هــذا أنــه 
الفالح  ا  أحدً يفت  ولم  بها،  إال  أفلح  من  يفلح  فلم  المذكورات، 

.(٢ أو بــبــعــضــهــا( إال بــاإلخــالل بــهــا 
صحيح البخاري برقم ١٣٣٤، وصحيح مسلم برقم ٩٥٣ واللفظ له.  (١)

ص١٤٣-١٤٥. سعدي  ابن  وتفسير   ،(٢٩٤/٣-٣٣٠) كثير  ابن  تفسير   (٢)



١١٨
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بــاهللا. إال  وال قــوة  وال حــول  واهللا الــمــوفــق، 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد   

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

١١٨
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الكلمة الخامسة عشرة 

ملسو هيلع هللا ىلص

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
بــخــصــائــص  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  أمـــة  خـــص  وتـــعـــالـــى  ســبــحــانــه  اهللا  فـــإن 
عــظــيــمــة لــم تــكــن لــغــيــرهــا مــن األمـــم، فــجــعــلــهــا خــيــر أمـــة، ورســولــهــا 

األديــان، فــمــن تــلــك الــخــصــائــص: أفــضــل الــرســل، وديــنــهــا أحــســن 
 1  0  /  .﴿ تعالى:  قال  بالخيرية:  اختصها  اللَّه  أن   -١
 8  7  6  5  4  3  2
مــن  ســنــنــه  فـــي  مــاجــه  بـــن  ا  رو  .  [١١٠ عـــمـــران:  [آل   ﴾9
قــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  جــده  عــن  بــيــه  أ عــن  حــكــيــم  بــن  بــهــز  حــديــث 
 ،(١ ــا»( هَ ــرُ ــيْ خَ وَ ــا  هَ ــرُ آخِ ــنُ  ــحْ نَ  ، ــةً مَّ أُ ــيــنَ  ــعِ ــبْ سَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــلُ  ــمِ ــكْ «نُ

.(٢ )« اهللاِ ــى  ــلَ عَ ــا  ــهَ مُ ــرَ كْ يــة: «أَ روا وفــي 
برقم ٤٢٨٨، وصححه الشيخ األلباني۴  في صحيح سنن ابن ماجه (٤٢٦/٢)   (١)

.٣٤٦٠ برقم 
ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٤٢٨٨ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٢)

.٣٤٦١ برقم  ماجه (٤٢٦/٢) 

الكلمة الخامسة عشرة 
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مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو الــجــنــة:  تــدخــل  األمـــم  أنــهــا أول   -٢
ونَ  ـــرُ اآلخِ ــنُ  ــحْ قــال: «نَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث 
مْ  هُ نَّ أَ يْدَ  بَ  ، نَّةَ الْجَ لُ  خُ دْ يَ نْ  مَ لُ  وَّ أَ نُ  نَحْ وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ لُونَ  األَوَّ
ــوا  ــفُ ــتَــلَ ــاخْ فَ  ، ـــمْ هِ ـــدِ ـــعْ بَ ــــنْ  ــيـــنَـــاهُ مِ وتـِ أُ ـــلِـــنَـــا، وَ ـــبْ ــــنْ قَ ـــابَ مِ ـــتَ ـــكِ لْ ـــــوا ا وتُ أُ
ي  ـــذِ لَّ ــمُ ا ــهُ مُ ــوْ يَ ا  ــذَ ــهَ فَ  ، ـــقِّ ـــحَ لْ ـــنَ ا ــيــهِ مِ فِ ــوا  ــفُ ــلَ ــتَ ــا اخْ ــمَ ــهُ لِ لــلَّ ا ــا  نَ ا ــدَ ــهَ فَ
ــنَــا،  مَ لَ ــيَــوْ ــالْ فَ  ، ــةِ ــعَ ــمُ مُ الْــجُ ــوْ : «يَ ــالَ »، قَ ــهُ ــهُ لَ الــلَّ ــا  نَ ا ــدَ فِــيــهِ هَ ــوا  ــفُ ــلَ ــتَ اخْ

.(١ )« ــارَ لِــلــنَّــصَ ــدٍ  غَ ــدَ  ــعْ بَ وَ  ، ودِ يَهُ ا لِلْ دً غَ وَ

تعالى:  قال  الناس:  على  والشهادة  الوسط  أمة  أنها  اختصاصها   -٣
 ﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿
 رو ا(٢)،  خـــيـــارً عـــدوالً  أي:  ــا  وســطً ومــعــنــى   .  [١٤٣ [الــبــقــرة: 
الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي ســعــيــدگ قـــال: قــال 
ــلْ  ــالــى: هَ ــعَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ ــيَ ، فَ ــتُــهُ مَّ أُ ــوحٌ وَ ــيءُ نُ ــجِ رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
؟  ــمْ ــكُ ــغَ ــلَّ بَ ـــلْ  هَ  : ـــهِ ـــتِ ُمَّ ألِ ــولُ  ــيَــقُ فَ  ! بِّ رَ أَي   ، ـــمْ ـــعَ نَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ؟  ــتَ ــغْ ــلَّ بَ
؟  ــدُ لَــكَ ــهَ ــشْ ــنْ يَ : مَ ــولُ لِــنُــوحٍ ــيَــقُ ، فَ ــبِــيٍّ ــنْ نَ ــا مِ نَ ــاءَ ــا جَ : الَ مَ ــولُــونَ ــيَــقُ فَ
لُهُ  وْ قَ و  هُ وَ  ، لَّغَ بَ دْ  قَ هُ  نَّ أَ دُ  هَ نَشْ فَ  ، تُهُ مَّ أُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  دٌ مَّ حَ مُ يَقُول:  فَ  : الَ قَ

 @  ?  >  =  <  ;  :﴿  : هُ ــــــــرُ كْ ذِ ـــــلَّ  جَ
.«﴾A

برقم ٨٥٥.  (١)
٥٠ من الجزء التاسع من موسوعة الدرر المنتقاة  ٣٣٣٩، وتراجع الكلمة رقم  برقم   (٢)

للمؤلف.

١٢٠HQI Ü‡™@Úflcملسو هيلع هللا ىلص@ @óˆbñÅ@Âfl



١٢١

٨-٦-٢٠١٧

فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو أنــهــا أكــثــر األمـــم مــن أهـــل الــجــنــة:   -٤
ــا  ــنَّ كُ قـــال:  مــســعــودک  بـــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
عَ  بُ ونُوا رُ تَكُ نْ  أَ نَ  وْ ضَ تَرْ : «أَ الَ قَ فَ ــــةٍ  ــــبَّ قُ فِــــي  ملسو هيلع هللا ىلص  ــيِّ ــبـِ لـــنـَّ ا ــــعَ  مَ
ــثَ  ــلُ ثُ ــوا  ــونُ ــكُ تَ نْ  أَ نَ  ـــوْ ضَ ـــرْ تَ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ ــنَــا:  ــلْ قُ ؟»  ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ
ــرَ  ــطْ شَ ــوا  ــونُ ــكُ تَ نْ  أَ نَ  ــوْ ضَ ــرْ تَ «أَ  : ــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ ؟»  ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ــلِ  هْ أَ
 ، هِ ـيَــدِ بـِ ــمــد  ــحَ ــسُ مُ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا : «وَ ـــالَ ، قَ ــمْ ــعَ ــا: نَ ــنَ ــلْ ؟» قُ ــنَّــةِ لْــجَ ـــلِ ا هْ أَ
ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ نَّ  أَ اكَ  ذَ وَ  ، ـــنَّـــةِ لْـــجَ ا ــــلِ  هْ أَ ـــفَ  نِـــصْ ــوا  ــونُ ــكُ تَ نْ  أَ ــــو  جُ َرْ ألَ ـــي  نِّ إِ
 ، كِ ــــرْ لــــشِّ ا ـــــلِ  هْ أَ فِــــي  ــــمْ  ــــتُ نْ أَ ـــــا  مَ وَ  ، ـــةٌ ـــمَ ـــلِ ـــسْ مُ ـــسٌ  ـــفْ نَ إِالَّ  ـــا  ـــهَ ـــلُ خُ ـــدْ يَ الَ 
ةِ  ــرَ ــعْ ــالــشَّ كَ وْ  أَ  ، دِ ــــوَ األَسْ رِ  لــثَّــوْ ا ــدِ  ــلْ جِ فِــي  ــاءِ  ــضَ ــيْ ــبَ لْ ا ةِ  ــرَ ــعْ ــالــشَّ كَ إِالَّ 

.(١ )« ــرِ ــمَ األَحْ رِ  الــثَّــوْ ــدِ  ــلْ فِــي جِ اءِ  دَ ــوْ الــسَّ
صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو الــمــالئــكــة:  كــصــفــوف  صــفــوفــهــا  أن   -٥
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حـــذيـــفـــةگ  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  وأحــــمــــد 
ــوفِ  ــفُ ــصُ كَ ــنَــا  ــوفُ ــفُ صُ ــتْ  ــلَ ــعِ جُ  : ثٍ بِــثَــالَ الــنَّــاسِ  ــلَــى  عَ نَا  لْ قال: «فُضِّ
ـــا  ـــهَ ـــتُ ـــربَ تُ وَ ا،  ــــدً ــــجِ ــــسْ مَ ـــا  ـــهَ ـــلُّ كُ ضُ  األَرْ ـــا  ـــنَ لَ ــــتْ  ــــلَ ــــعِ وجُ  ، ــــةِ ئِــــكَ ــــالَ ــــمَ لْ ا
ــتَ  ــحْ تَ ــنْــزٍ  كَ نْ  ةِ مِ رَ الْبَقَ ــرِ  آخِ ــنْ  مِ ــاتِ  اآليَ هِ  ــذِ هَ ــطِــيــتُ  عْ أُ وَ ا،  ــورً ــهُ طَ

.(٢ ــبْــلِــي»( ــبــيٌّ قَ نَ ــا  ــطِــهَ ــعْ يُ شِ لَــمْ  ــرْ لْــعَ ا
حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو ٦-اختصاصها بصالة العشاء: 

صحيح البخاري برقم ٦٥٢٨، وصحيح مسلم برقم ٢٢١.  (١)
مسنده (٢٨٧/٣٨)  فــي  وأحــمــد  الخصلة،  هــذه  إلــى  وأشـــار   ،٥٢٢ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

برقم ٢٣٢٥١، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.



١٢٢

٨-٦-٢٠١٧

 ، ةِ تَمَ عَ الْ ةِ  الَ صَ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبِيَّ  يْنَا  قَ «أبْ قال:  جبلگ  بن  معاذ 
 : ــولُ ــقُ يَ ــنَّــا  ــلُ مِ ــائِ الــقَ وَ  ، جٍ ــارِ ــيْــسَ بِــخَ ــه لَ نَّ ــانُّ أَ ــنَّ الــظَّ ــتَّــى ظَ حَ ــرَ  خَّ ــأَ فَ
ــا  ــمَ ـــهُ كَ ـــوا لَ ـــالُ ـــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ـــبِـــيُّ لـــنَّ جَ ا ــــرَ خَ ـــتَّـــى  حَ لِـــكَ  ـــذَ ـــكَ ـــا لَ نَّ ـــإِ فَ ـــى،  ـــلَّ صَ
ــمْ  ــتُ ــلْ ــضِّ فُ ـــدْ  ــمْ قَ ــكُ نَّ ــإِ فَ ةِ  ــالَ الــصَّ هِ  ــذِ ـهَ بـِ ــوا  ـمُ ــتـِ عْ : «أَ ــمْ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ ــوا،  ــالُ قَ

  .(١ )« ــمْ ــكُ ــبْــلَ ــةٌ قَ مَّ ــا أُ ــهَ ــلِّ ــصَ يُ لَــمْ  ، وَ ــمِ مَ األُ ــائِــرِ  سَ ــلَــى  ــا عَ بِــهَ
عــذاب:  وال  حــســاب  بــغــيــر  الــجــنــة  يــدخــلــون  مــنــهــم  ــا  ألــفً سبعين  أن   -٧
قال:  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ـــبِـــيُّ  لـــنَّ ا ـــلَ  ـــعَ ـــجَ فَ  ، ــــــمُ مَ األُ ـــيَّ  ـــلَ عَ ــــتْ  ضَ ــــرِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «عُ رســــول  قــــال 
ــتَّــى  ، حَ ــدٌ حَ ــهُ أَ ــعَ ــيْــسَ مَ ــبِــيُّ لَ لــنَّ ا ، وَ ــطُ هْ الــرَّ ــمُ  ــهُ ــعَ ونَ مَ ــرُ ــمُ يَ ــانِ  ــبِــيَّ لــنَّ وا
ــلْ  بَ ــيــل:  ؟ قِ هِ ـــذِ ـــتِـــي هَ مَّ ا؟ أُ ـــذَ ـــا هَ : مَ ــلــتُ ، قُ ــيــمٌ ــظِ ادٌ عَ ـــوَ سَ ـــعَ لِـــي  فِ رُ
 ُ ــألَ ــمْ يَ ادٌ  ـــوَ ا سَ ـــإِذَ فَ  ، ـــقِ فُ األُ ـــى  لَ إِ ــظُــرْ  نْ ا  : ــيــلَ ، قِ ـــهُ مُ ـــوْ قَ ــى وَ ــوسَ ا مُ ـــذَ هَ
 - ــاءِ ــمَ الــسَّ اقِ  آفَ فِــي  ــنَــا -  ــاهُ هَ وَ ــنَــا،  ــاهُ هَ ــظُــرْ  نْ ا لِــي:  قِــيــلَ  ــمَّ  ، ثُ فُقَ األُ
نْ  مِ نَّةَ  الْجَ لُ  خُ دْ يَ وَ  ، تُكَ مَّ أُ هِ  ذِ هَ  : قِيلَ  ، قَ فُ ألُ اَ  َ ألَ مَ دْ  قَ ادٌ  وَ سَ ا  إِذَ فَ

 .(٢ )« ــابٍ ــسَ ــيْــرِ حِ بِــغَ ــا  لْــفً ــونَ أَ ــبْــعُ سَ ءِ  الَ ــؤُ هَ
ــلــون من  أن أمــتــه تــأتــي يــوم الــقــيــامــة وهــم غــرٌّ مــن الــســجــود، مــحــجَّ  -٨
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   الوضوء: رو

برقم ٤٢١، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٨٥/١) برقم ٤٠٦.  (١)
لِّ أَلْفٍ  عَ كُ صحيح البخاري برقم ٥٧٠٥، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠، وفي روايــة: « مَ  (٢)
ـــي ک». رواه ابــن مــاجــه بــرقــم ٤٢٨٦،  بِّ ــاتِ رَ ــيَ ــثَ ـــنْ حَ ــاتٍ مِ ــيَ ــثَ ثُ حَ ــــالَ ثَ ــا، وَ لْــفً ــونَ أَ ــعُ ــبْ سَ

وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (٤٢٦/٢) برقم ٣٤٥٩.

١٢٢HQI Ü‡™@Úflcملسو هيلع هللا ىلص@ @óˆbñÅ@Âfl



١٢٣

٨-٦-٢٠١٧

النَّاسَ  ودُ  ذُ أَ ا  نَ أَ وَ  ، ضَ وْ الْحَ تِي  مَّ أُ لَيَّ  عَ دُ  رِ قال: «تَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــبِــيَّ  ــا نَ يَ ــوا:  ــالُ »، قَ بِـــلِـــهِ إِ ــنْ  ــلِ عَ جُ الــرَّ بِـــلَ  إِ ــلُ  جُ الــرَّ ودُ  ـــذُ يَ ــا  ــمَ كَ ــهُ  ــنْ عَ
ــمْ  كُ ــيْــرَ غَ ــــدٍ  َحَ ألِ ــتْ  ــيــسَ لَ ــا  ــيــمَ سِ ــم  لَــكُ  ، ـــمْ ـــعَ «نَ  : ـــالَ قَ ـــنَـــا؟  فُ ـــرِ ـــعْ تَ أَ اهللاِ 
  .(١ الحديث»(  ... وءِ ضُ الْوُ ارِ  آثَ نْ  مِ لِينَ  جَّ حَ مُ را  غُ لَيَّ  عَ ونَ  دُ رِ تَ
بــن  اهللا  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   ورو
ــنْ  مِ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــا  قــال: «مَ أنــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عــن  لــمــازنــي  ا بــســر 
ــمْ  ــهُ فُ ــرِ ــعْ تَ ـــيْـــفَ  كَ وَ  : ـــوا لُ ـــا قَ  ،« ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ـــهُ  فُ ـــرِ عْ أَ ـــا  نَ أَ وَ إِالَّ  ـــدٍ  حَ أَ
ــتَ  ــلْ خَ لَوْ  دَ ــتَ  يْ أَ رَ «أَ  : ــالَ قَ ؟  ــالئِــقِ ــخَ لْ ا ةِ  ــرَ ــثْ كَ فِــي  اهللاِ  ــولَ  سُ رَ ــا  يَ
ــا  مَ  ، ـــلٌ ـــجَّ ـــحَ مُ ــــرُّ  غَ أَ سٌ  ــــرَ فَ ـــا  فِـــيـــهَ وَ  ، ـــمٌ ـــهْ بُ ــــمٌ  هْ دُ ـــلٌ  ـــيْ خَ ــا  ـيــهَ فـِ ةً  ـــيـــرَ صِ
ــرٌّ  غُ ــذٍ  ــئِ مَ ــوْ يَ ــتِــي  مَّ أُ ــإنَّ  «فَ  : ــالَ قَ ــى،  ــلَ بَ  : ــالَ قَ ؟!»  ــهَ ــنْ مِ ــهُ  فُ ــرِ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ

  .(٢ )« ــوءِ ضُ لْــوُ ا ــنَ  مِ ــونَ  ــلُ ــجَّ ــحَ مُ  ، ــودِ ــجُ لــسُّ ا ــنَ  مِ
القيامة  يوم  لهم  يُقضى  من  أول  وأنهم  الجمعة،  بيوم  ٩-اختصاصها 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو الــــحــــســــاب:  أي 
ــــلَّ  ضَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أَ رســـول  قـــال  قـــاال:  حــذيــفــةک  وأبـــي  هـــريـــرة 
 ، ــبْــتِ الــسَّ مُ  وْ ودِ يَ يَهُ لِلْ ــانَ  ــكَ فَ ــا،  ــنَ ــلَ ــبْ قَ ـــانَ  كَ ــنْ  مَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ ــنِ  عَ ــهُ  الــلَّ
مِ  ــوْ لِــيَ ــهُ  الــلَّ ــا  نَ ا ــدَ ــهَ فَ بِــنَــا  ــهُ  الــلَّ ــاءَ  ــجَ فَ  ، ــدِ األَحَ مُ  ــوْ   يَ ارَ لِلنَّصَ ــانَ  كَ وَ
ــبَــعٌ  تَ ــمْ  لِــكَ هُ ــذَ كَ ، وَ ــدَ األَحَ ــبْــتَ وَ الــسَّ ــةَ وَ ــعَ ــمُ ــلَ الْــجُ ــعَ ــجَ فَ  ، ــةِ ــعَ ــمُ الْــجُ
ــــونَ  لُ األَوَّ ــيَــا، وَ نْ الــدُّ ـــلِ  هْ ـــنْ أَ ونَ مِ ــــرُ ــنُ اآلخِ ــحْ نَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ـــوْ يَ ــا  ــنَ لَ

برقم ٢٤٧.  (١)
(٢٣٧/٢٩) برقم ١٧٦٩٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.  (٢)
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  .(١ )« ئِــقِ ــالَ ــبْــلَ الْــخَ ــمْ قَ ــيُّ لَــهُ ــضِ ــقْ لْــمَ ــةِ ا ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
أن  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ورو
 : ــالُ ــقَ يُ  ، ــبُ ــاسَ ــحَ يُ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ وَ ــمِ  مَ األُ ــرُ  آخِ ــنُ  ــحْ قــال: «نَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

  .(٢ )« لُــونَ األَوَّ ونَ  ــرُ ــنُ اآلخِ ــنَــحْ فَ ــا؟  ــبِــيُّــهَ نَ ــيَّــةُ وَ مِّ األُ ــةُ  مَّ األُ ــنَ  يْ أَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو قــبــلــهــا:  رســولــهــا  قــبــض  ـــه  الـــلَّ أن   -١٠
ک  هَ  «إِنَّ  اللَّ قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــوســىگ  أبــي  حــديــث 
ــا  لَــهَ ــهُ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــا،  ــهَ ــلَ ــبْ قَ ــا  ــبِــيَّــهَ نَ ــبَــضَ  قَ  ، هِ ــادِ ــبَ عِ ــنْ  مِ ــةٍ  مَّ أُ ــةَ  ــمَ حْ رَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ
ا  بِيُّهَ نَ وَ ا  هَ بَ ذَّ عَ  ، ةٍ مَّ أُ ةَ  لَكَ هَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ وَ ا،  هَ يْ دَ يَ يْنَ  بَ ا  فً لَ سَ وَ  (٣ ا( طً رَ فَ
 ، ــوهُ بُ ــذَّ كَ ــيــنَ  ــا حِ ــتِــهَ ــكَ ــلَ بِــهَ ــهُ  ــنَ ــيْ ــرَّ عَ قَ ــأَ فَ  ، ــرُ ــنْــظُ يَ ــوَ  هُ ــا وَ ــهَ ــكَ ــلَ هْ ــأَ فَ  ، ــيٌّ حَ

 .(٤ )« هُ ــرَ مْ ا أَ ــوْ ــصَ عَ وَ
مــن  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري   رو ا:  ١١- أنــهــا أقــل عــمــالً وأكــثــر أجـــرً
ــلُ  ــثَ مَ وَ مْ  ثَلُكُ ا  مَ «إِنَّمَ قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث 
ــلُ  ــمَ ــعْ ــنْ يَ : مَ ــالَ ــقَ ، فَ اءَ ــرَ جَ ــرَ أُ جَ ــأْ ــتَ ــلٍ اسْ جُ ــثَــلِ رَ ــمَ ، كَ ــيْــنِ ــابَ ــلِ الْــكِــتَ هْ أَ
 ، ــودُ الْــيَــهُ لَتِ  مِ عَ فَ ؟  اطٍ قِــيــرَ لَى  عَ ــارِ  الــنَّــهَ ــفِ  نِــصْ إِلَــى  ةٍ  وَ ــدْ غَ ــنْ  مِ لِــي 
ــرِ  ــصْ ــعَ ـــالةِ الْ ـــارِ إِلَـــى صَ ـــفِ الـــنَّـــهَ ـــنْ نِـــصْ ــلُ لِـــي مِ ــمَ ــعْ ـــنْ يَ ـــالَ : مَ ـــمَّ قَ ثُ

برقم ٨٥٦، ورواه البخاري بمعناه من حديث أبي هريرةگ برقم ٨٧٦.  (١)
سنن ابن ماجه برقم ٤٢٩٠، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه   (٢)

(٤٢٧/٢) برقم ٣٤٦٣. 
أي: المتقدم إلى الماء ليهيِّئ السقي.  (٣)

برقم ٢٢٨٨.  (٤)

١٢٤HQI Ü‡™@Úflcملسو هيلع هللا ىلص@ @óˆbñÅ@Âfl
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ــنْ  ــلُ لـِـي مِ ــمَ ــعْ ـــنْ يَ : مَ ـــالَ ـــمَّ قَ ، ثُ ــارَ ــتِ الــنَّــصَ ــلَ ــمِ ــعَ ؟ فَ اطٍ ـــيـــرَ ــى قِ ــلَ عَ
 ، مْ هُ تُمْ  نْ أَ فَ ؟  يْنِ اطَ قِيرَ لَى  عَ سُ  مْ الشَّ تَغِيبَ  نْ  أَ إِلَى  رِ  الْعَصْ الةِ  صَ
ــلُّ  أقَ ــالً وَ ــمَ ــرُ عَ ــثْ كَ ــنَــا أَ ــا لَ ــوا: مَ ــالُ ــقَ ، فَ ــارَ ــصَ الــنَّ ــودُ وَ ــهُ ــيَ ــبَــتِ الْ ــضِ ــغَ فَ
لِكَ  ذَ فَ  : الَ قَ  . الَ الُوا:  قَ ؟  مْ قِّكُ حَ نْ  مِ مْ  تُكُ نَقَصْ لْ  هَ  : الَ قَ ؟  طَاءً عَ

   .(١)« اءُ شَ أَ نْ  مَ وتِيهِ  أُ لِي  فَضْ
ــه وضـــع عــنــهــم اإلصـــر واألغــــالل الــتــي كــانــت عــلــى األمــم  أن الــلَّ  -١٢

 H  G  F  E  D﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  قــــبــــلــــهــــم: 
 P  O  N  M  L  K  J  I
 X  W  V  U  T  S  R  Q
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.[١٥٧ [األعراف:   ﴾a

 رو عليه:  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  عنهم  وضع  اللَّه  أن   -١٣
أن  لــــغــــفــــاريگ  ا ذر  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  مـــاجـــه  ابــــن 
ــانَ  ــيَ ــسْ الــنِّ وَ ــأَ  ــطَ ــخَ الْ ــتـِـي  مَّ أُ ـــنْ  عَ زَ  ـــاوَ ـــجَ تَ ــهَ  الــلَّ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

   .(٢ )« ــيْــهِ ــلَ ــوا عَ هُ ــرِ ــتُــكْ اسْ ــا  مَ وَ
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو أنها أول األمم إجازة على الصراط:   -١٤
بُ  رَ يُضْ وَ  ...» قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من 

برقم ٢٢٦٨.   (١)
برقم ٢٠٤٣، وصححه الشيخ األلباني۴ كما في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٧/١)   (٢)

برقم ١٦٦٢. 
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 ، يزُ يُجِ نْ  مَ لَ  وَّ أَ تِي  مَّ أُ وَ ا  نَ أَ ونُ  كُ أَ فَ  ، نَّمَ هَ جَ يْ  رَ هْ ظَ يْنَ  بَ اطُ  رَ الصِّ
  .(٢ )(١ ...الــحــديــث»( ــلُ سُ الــرُّ إِالَّ  ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــمُ  ــلَّ ــتَــكَ يَ الَ  وَ

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ١٨٢.   (١)
انظر الجامع في الخصائص، للشيخ موسى بن  راشد العازمي ص٣١٥-٣٩٣.   (٢)
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الكلمة السادسة عشرة 

ملسو هيلع هللا ىلص

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
زال الــحــديــث عــن خــصــائــص أمــة مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص، فــمــن ذلــك: فــال 

في  الترمذي   رو أنها كالغيث ال يُدر أوله خير أم آخره:   -١
ــثَــلُ  مَ ــتِــي  مَّ أُ ــلُ  ــثَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ رســول  قــال  قــال:  أنــس  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

  .(١ )« هُ ــرُ وْ آخِ ــيْــرٌ أَ لُــهُ خَ وَّ  أَ رَ ــدْ يُ ، ال  ــطَــرِ لْــمَ ا
يــدل  وهــذا  الــمــاء:  وجــود  عــدم  عند  التيمم  لها  جعل  ــه  الــلَّ أن   -٢
لــم  ألنــه  األمـــم؛  مــن  ســبــقــهــا  مــن  عــلــى  األمـــة  لــهــذه  اهللا  تــفــضــيــل  عــلــى 
ويـــــدل عـــلـــى ســـعـــة۴ بـــهـــذه األمــــة،  يـــشـــرع فــــي حـــقـــهـــم الـــتـــيـــمـــم، 

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 0  /  .  -  ,  +  *  )
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2 1

بــرقــم ٢٨٦٩، وقـــــال: حــديــث حــســن، وقــــال الــشــيــخ األلـــبـــانـــي۴ كــمــا فـــي الــمــشــكــاة   (١)
(١٧٧٠/٣): صحيح لطرقه، برقم ٦٢٧٧. 

الكلمة السادسة عشرة
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 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 U  T  S  R  Q P  O  N  M  L
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[٦ a﴾ [الــمــائــدة:  `  _

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذرگ  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو
ا  ــإِذَ فَ  ، ــنِــيــنَ ــرِ سِ ــشْ لَــى عَ إِ ــوْ  لَ ــلِــمِ وَ ــسْ ــمُ لْ ــوءُ ا ضُ ــيِّــبُ وَ الــطَّ ــيــدُ  ــعِ قــال: «الــصَّ

.(١ )« ــيْــرٌ لِــكَ خَ ــإِنَّ ذَ فَ  ، كَ ــدَ ــلْ ــهُ جِ ــسَّ مِ ــأَ فَ ــاءَ  لْــمَ تَ ا ــدْ جَ وَ
 Ñ  Ð  Ï﴿ تــعــالــى:  قــــال  الـــغـــنـــائـــم:  لــهــا  أحــــل  ـــه  الـــلَّ أن   -٣
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو   ،[٦٩ [األنفال:   ﴾Ó  Ò
لَمْ  ا  سً مْ خَ طِيتُ  «أُعْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســول  قال  قــال:  جابرگ  حديث  من 
ضُ  األَرْ لِيَ  عِلَتْ  جُ وَ  ، رٍ هْ شَ ةَ  يرَ سِ مَ بِ  عْ بِالرُّ تُ  رْ بْلِي، نُصِ قَ دٌ  أَحَ نَّ  طَهُ عْ يُ
لَّتْ  أُحِ ، وَ لِّ يُصَ لْ ةُ فَ الَ تْهُ الصَّ كَ رَ دْ تِي أَ مَّ نْ أُ لٍ مِ جُ ا رَ مَ يُّ أَ ا، فَ ورً طَهُ ا وَ دً جِ سْ مَ
ـــانَ الــنَّــبِــيُّ  كَ ، وَ ــةَ ــاعَ ــفَ ــطِــيــتُ الــشَّ عْ أُ ــلِــي، وَ ــبْ ـــدٍ قَ َحَ ــلَّ ألِ ــحِ ـــمْ تَ لَ ــانِــمُ وَ ــغَ ــمَ ــيَ الْ لِ
مَّ  رواية: «ثُ وفي   ،(٢)« ةً امَّ عَ النَّاسِ  إِلَى  ثْتُ  عِ بُ وَ  ، ةً اصَّ خَ هِ  مِ وْ قَ إِلَى  بْعَثُ  يُ

لَنَا»(٣). ا  هَ لَّ أَحَ فَ ا  نَ زَ جْ عَ وَ نَا  فَ عْ ضَ  َأ رَ  ، نَائِمَ الْغَ لَنَا  اهللاُ  أَحلَّ 
فــي  أحــمــد  اإلمــــام   رو ــه أحـــل لــهــا بــعــض األطــعــمــة:  أن الــلَّ  -٤
برقم  داود (٦٧/١)  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٣٢ برقم   (١)

.٣٢١
صحيح البخاري برقم ٣٣٥، وصحيح مسلم برقم ٥٢١.   (٢)

صحيح البخاري برقم ٣١٢٤.  (٣)
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لَّتْ  حِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أُ رسول  قال  قال:  عمرک  ابن  حديث  من  مسنده 
ــانِ  مَ الــدَّ ــا  مَّ أَ ، وَ ادُ ــرَ ــجَ الْ ــوتُ وَ ــالْــحُ فَ ــانِ  ــتَ ــتَ ــيْ ــمَ لْ ــا ا مَّ ــأَ فَ  ، ــانِ مَ دَ ــانِ وَ ــتَ ــتَ ــيْ ــنَــا مَ لَ

.(١ )« ــالُ الــطِّــحَ ــبِــدُ وَ ــالْــكَ فَ

 رو ــه يــورثــهــم مــنــازل الــيــهــود والــنــصــار فــي الــجــنــة:  أن الــلَّ  -٥
مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبـــي مــوســى األشـــعـــري قـــال: قــال 
ــلِّ  كُ لَــى  إِ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهُ  الــلَّ ــعَ  فَ دَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ ا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ رســول 
وفي   ،(٢ )« النَّارِ نَ  مِ كَ  اكُ فِكَ ا  ذَ هَ  : يَقُولُ فَ انِيا،  رَ نَصْ وْ  أَ يا  ودِ هُ يَ لِمٍ  سْ مُ
ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــــلَ  خَ دْ أَ إِالَّ  ـــلِـــمٌ  ـــسْ مُ ــــلٌ  جُ رَ ـــوتُ  ـــمُ يَ أخــــر: «ال  روايــــة 

.(٣ نِــيــا»( ا ــرَ ــصْ نَ وْ  يــا أَ ــودِ ــهُ يَ لــنَّــارَ  ا ــهُ  ــانَ ــكَ مَ

ها بكثرة أنواع الشهادة:  ومن خصائص أمتهملسو هيلع هللا ىلص أن اللَّه خصَّ  -٦
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  اإلمــــام   رو
 ! اهللاِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ ؟»  مْ فِيكُ يدَ  هِ الشَّ ونَ  دُّ ا تَعُ «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ا  إِذً ــتِــي  مَّ أُ اءَ  ــدَ ــهَ شُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  ــالَ قَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــوَ  ــهُ فَ اهللاِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــتِــلَ  قُ ــنْ  مَ
ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــتِــلَ  قُ ــنْ  «مَ  : ــالَ قَ ؟  اهللاِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ ــنْ  ــمَ فَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــلِــيــلٌ ــقَ لَ
فِي  اتَ  مَ نْ  مَ وَ  ، يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ اهللاِ  بِيلِ  سَ فِي  اتَ  مَ نْ  مَ وَ  ، يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ اهللاِ 

.(٤ )« ــيــدٌ ــهِ ــوَ شَ ــهُ فَ لْــبَــطْــنِ  فِــي ا ــاتَ  ــنْ مَ مَ ، وَ ــيــدٌ ــهِ شَ ــوَ  ــهُ فَ ــونِ  الــطَّــاعُ
(١٦/١٠)  برقم ٥٧٢٣، وقال محققوه: حديث حسن.   (١)

برقم ٢٧٦٧.   (٢)
صحيح مسلم برقم ١٧٦٧.   (٣)

برقم ١٩١٥.   (٤)
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 رو الزمان:  آخر  في  إمامهم  خلف  يصلي  عيسىگ   ٧-أن 
قال:  اهللاک  عــبــد  بن  جــابــر  حــديــث  من  صــحــيــحــه  في  مــســلــم  اإلمام 
ــونَ  ــاتِــلُ ــقَ يُ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــةٌ  ــفَ ــائِ طَ الُ  ـــزَ تَ يــقــول: «الَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  ســمــعــت 
ـــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ لُ عِ ـــنْـــزِ ـــيَ فَ  : ــــالَ ، قَ ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ مِ ا ــــوْ يَ لَـــى  إِ يـــنَ  ـــرِ ـــاهِ ، ظَ ـــقِّ ـــحَ لْ ــى ا ــلَ عَ
ــمْ  ــكُ ــضَ ــعْ بَ إِنَّ   ، الَ  : يَقُولُ لَنَا، فَ لِّ  صَ الَ  عَ تَ  : مْ هُ يرُ مِ أَ يَقُولُ  فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  مَ يَ رْ مَ

.(١ ــةَ »( مَّ األُ هِ  ــذِ اهللاِ هَ ــةَ  مَ ــرِ ــكْ تَ  ، اءُ ــرَ مَ ــضٍ أُ ــعْ بَ ــلَــى  عَ

الـــمـــهـــدي،  هـــو  خـــلـــفـــه  عـــيـــســـى  يـــصـــلـــي  الـــــذي  أن  يـــظـــهـــر  والـــــذي 
جــابــر  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أســـامـــة  أبــــي  بـــن  الـــحـــارث  رواه  لـــمـــا 
 ، ــمَ يَ ــرْ مَ ـــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ لُ  ــنْــزِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «يَ رســول  قــال  قــال:  اهللا  عبد  ابــن 
ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ بَ إِنَّ   ، الَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــا،  ــنَ لَ ــلِّ  صَ ــالَ  ــعَ تَ  : يُّ ــدِ ــهْ الــمَ ــمُ  هُ ــيــرُ مِ أَ ــولُ  ــقُ ــيَ فَ

.(٢ )« ــةِ مَّ األُ هِ  ــذِ اهللاِ لِــهَ ــةُ  مَ ــرِ ــكْ تَ  ، ــضٍ ــعْ بَ ــيــرُ  مِ أَ

الحق  على  منهم  طائفة  بقاء  محمدملسو هيلع هللا ىلص  أمــة  خصائص  ومــن   -٨
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو حــتــى تــقــوم الــســاعــة: 
«الَ  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  وثوبانک  شعبة  بن  المغيرة  حديث 
 ، مْ لَهُ ذَ خَ نْ  مَ مْ  هُ رُّ يَضُ الَ   ، قِّ الْحَ لَى  عَ ينَ  رِ اهِ ظَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ

برقم ١٥٦.   (١)
بـــرقـــم  الـــصـــحـــيـــحـــة  الـــســـلـــســـلـــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٣٣٨ بـــرقـــم   (٢)
ص١٤٧-١٤٨،  الــمــنــيــف  الـــمـــنـــار  فـــي  الـــقـــيـــم۴  ابــــن  إســـنـــاده  د  وجـــــوَّ  ،٢٢٣٦
الترجمة،  حديث  في  المهدي  هو  الرواية  هذه  في  فاألمير  األلباني۴:  وقال 

 .(٢٧٨/٥ وبــاهللا الــتــوفــيــق، الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة ( ــر لــهــا.  وهــو مــفــسِّ
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.(١ )« لِــكَ ــذَ كَ ــمْ  هُ اهللاِ وَ ــرُ  مْ تِــيَ أَ ــأْ يَ ــتَّــى  حَ
وقال   ،(٢ العلم»( أهل  «هم  صحيحه:  في  البخاري  اإلمام  قال 
مــن  أدري  فــال  الــحــديــث  أهــل  يــكــونــوا  لــم  أحــمــد۴: «إن  اإلمــام 

.(٣ هــم»(
بــيــن  مــفــرقــة  الــطــائــفــة  هـــذه  أن  الـــنـــووي۴: «ويــحــتــمــل  قـــال 
أنــواع الــمــؤمــنــيــن، مــنــهــم شــجــعــان مــقــاتــلــون، ومــنــهــم فــقــهــاء، ومــنــهــم 
ـــــاهـــــون عـــن  ثـــــون، ومــــنــــهــــم زهــــــــاد، وآمـــــــــرون بــــالــــمــــعــــروف ون مـــــحـــــدِّ
يكونوا  أن  يلزم  وال  الخير،  من   أخر أنواع  أهل  ومنهم  المنكر، 

.(٤ األرض»( مــجــتــمــعــيــن، بــل قــد يــكــونــون مــتــفــرقــيــن فــي أقــطــار 
 رو الصالة:  في  الكعبة  واستقبال  بالتأمين،  خصهم  اللَّه  أن   -٩
اإلمام أحمد في مسنده عن عائشةڤ قالت: قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 
لىَ  عَ ا  ونَ دُ سُ يَحْ ا  مَ كَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ ا  ونَ دُ سُ يَحْ الَ   – ودَ اليَهُ أَي:   – مْ  هُ نَّ «إِ
ــتِــي  لَّ ــةِ ا ــلَ ــبْ ــقِ لْ ــلــى ا عَ ــا، وَ ــنْــهَ ــوا عَ ــلُّ ضَ ــا وَ ــهَ الــلــهُ لَ ــا  نَ ا ــدَ ــتِــي هَ لَّ ــةِ ا ــعَ ــمُ ــومِ الْــجُ يَ
 .(٥ )« ينَ آمِ  : امِ مَ اإلِ لْفَ  خَ لِنَا  وْ قَ لَى  عَ وَ ــا،  ــنْــهَ عَ لُّوا  ضَ وَ ــا  لَــهَ الــلــهُ  ا  انَ دَ هَ
وال  بغرق،  وال  بجوع  محمدملسو هيلع هللا ىلص-  -أمــة  يهلكها  ال  اللَّه  إن  -١٠

صحيح البخاري برقم ٧٣١١، وصحيح مسلم برقم ١٩٢٠.   (١)
ةٌ  ائِفَ الُ طَ زَ صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: « الَ تَ  (٢)

قِّ ».         لَى الْحَ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ نْ أُمَّ مِ
شرح صحيح مسلم للنووي (٦٧/١٣).  (٣)
شرح صحيح مسلم للنووي (٦٩/١٣).   (٤)

(٤٨١/٤١)  برقم ٢٥٠٢٩، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٥)



١٣٢

٨-٦-٢٠١٧

يعذبهم بعذاب عذب به من قبلهم، وال يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
ثوبانگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو بيضتهم:  فيستبيح 
ــتُ  يْ أَ ــرَ فَ  ، ضَ األَرْ ــيَ  لِ  (١) وَ زَ هَ  « إِنَّ اللَّ الــلــهملسو هيلع هللا ىلص:  رســول  قــال  قــال: 
ــا،  ــهَ ــنْ مِ لِـــي  يَ  وِ زُ ـــا  مَ ا  هَ لْكُ غُ مُ يَبْلُ سَ ـــتِـــي  مَّ أُ إِنَّ  وَ ـــا،  ـــهَ بَ ـــارِ ـــغَ مَ وَ ــا  ــهَ قَ ــارِ ــشَ مَ
نْ  أَ تِي  مَّ ُ ألِ بِّي  رَ لْتُ  أَ سَ إِنِّي  وَ  ، يَضَ األَبْ وَ رَ  مَ األَحْ  (٢) نِ يْ نْزَ الْكَ طِيتُ  عْ أُ وَ
 ، مْ هِ سِ فُ نْ أَ   وَ سِ نْ  مِ وا  دُ عَ مْ  يْهِ لَ عَ لِّطَ  يُسَ الَ  نْ  أَ وَ  ، ةٍ امَّ عَ نَةٍ  بِسَ ا  هَ لِكَ هْ يُ الَ 
ــاءً  ــضَ قَ ــيْــتُ  ــضَ قَ ا  إِذَ ــي  إِنِّ  ! ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ قَ ــي  بِّ رَ إِنَّ  وَ  ، ــمْ ــتَــهُ ــيْــضَ بَ تَبِيحَ  يَسْ فَ
 ، ــةٍ ــامَّ عَ  (٣) ــنَــةٍ بـِـسَ ــمْ  ــهُ ــكَ ــلِ هْ أُ الَ  نْ  أَ ـــتِـــكَ  ُمَّ ألِ ــكَ  ــتُ ــيْ ــطِ عْ أُ ـــي  نِّ إِ وَ  ، دُّ ـــرَ يُ الَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ
 ،(٤) ــمْ ــتَــهُ ــيْــضَ ــبِــيــحُ بَ ــتَ ــسْ ــمْ يَ ــهِ ــسِ ــفُ نْ  أَ ــوَ ــنْ سِ وا مِ ــدُ ــمْ عَ ــيْــهِ ــلَ ــطَ عَ ــلِّ سَ نْ الَ أُ أَ وَ
تَّى  حَ  - ا  هَ طَارِ قْ أَ يْنَ  بَ نْ  مَ  : الَ قَ وْ  أَ  - ا  هَ طَارِ قْ بِأَ نْ  مَ مْ  يْهِ لَ عَ عَ  تَمَ اجْ لَوِ  وَ

ا»(٥).   بَعْضً مْ  هُ بَعْضُ بِي  يَسْ وَ ا  بَعْضً لِكُ  هْ يُ مْ  هُ بَعْضُ ونَ  يَكُ

أبـــو   رو الـــفـــطـــر:  وعـــيـــد  األضـــحـــى  بــعــيــد  خــصــهــا  ـــه  الـــلَّ أن   -١١
قـــال:  أنـــــسگ  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  وأحـــمـــد  ســـنـــنـــه  فـــي  داود 
 : ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــمَ فِــيــهِ ــونَ  ــبُ ــعَ ــلْ يَ ــانِ  مَ ــوْ يَ مْ  هُ لَ ينَةَ وَ دِ مَ الْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولُ  سُ رَ مَ  ـــدِ قَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ــلِــيَّــةِ ــاهِ ــجَ فِــي الْ ــا  ــمَ فِــيــهِ ــبُ  ــعَ ــلْ ــنَّــا نَ ــوا: كُ ــالُ ؟» قَ ــانِ مَ ــيَــوْ لْ انِ ا ــذَ ــا هَ «مَ

زو: معناه جمع.  (١)
المراد بالكنزين: الذهب والفضة، والمراد كنزي كسر وقيصر؛ ملكي العراق والشام.  (٢)

نَة: بفتح السين والنون: القحط والجدب. النهاية في غريب الحديث (٣٧١/٢). السَّ  (٣)
ا  عـــدوً أراد:  دعــوتــهــم،  ومستقر  سلطانهم،  ومــوضــع  مجتمعهم  أي  بيضتهم:  فيستبيح   (٤)

يستأصلهم ويهلكهم جميعهم. النهاية في غريب الحديث (١٦٩/١).
برقم ٢٨٨٩.  (٥)

١٣٢HRI@ملسو هيلع هللا ىلصÜ‡™@Úflc @óˆbñÅ@Âfl



١٣٣

٨-٦-٢٠١٧

مَ  ــــوْ يَ ـــا:  ـــمَ ـــهُ ـــنْ مِ ا  ـــرً ـــيْ خَ ـــا  ـــمَ بِـــهِ ـــمْ  لَـــكُ ـــدَ بْ أَ ــــدْ  قَ ـــهَ  لـــلَّ ا «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:   اهللاِ ـــــولُ  سُ رَ
.(١ )« ــطْــرِ لْــفِ مَ ا ــوْ يَ ــى، وَ ــحَ األَضْ

فــي  بــالــتــمــكــيــن  وعـــدهـــا  ـــه  الـــلَّ أن  أمـــتـــهملسو هيلع هللا ىلص  خــصــائــص  ومــــن   -١٢
 B  A  @  ?  >  =  <﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  األرض: 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M
d﴾ [النور:٥٥] .   c  b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z

قـــال الــحــافــظ ابـــن كــثــيــر۴ فـــي تــفــســيــره: «هــــذا وعـــد مـــن اهللا 
لرسولهملسو هيلع هللا ىلص بأنه سيجعل أمته خلفاء األرض، أي أئمة الناس والوالة 
بعد  من  وليُبدلنهم  العباد،  لهم  وتخضع  البالد،  تصلح  وبهم  عليهم، 
ذلك  وتعالى  تبارك  فعل  وقد  فيهم،  ا  وحكمً أمنًا  الناس  من  خوفهم 
اهللا  فــتــح  حــتــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  يــمــت  لـــم  فـــإنـــه  والـــمـــنـــة،  الــحــمــد  وهللاِ 
اليمن  وأرض  العرب،  جزيرة  وسائر  والبحرين،  وخيبر،  مكة،  عليه 
الشام،  أطراف  بعض  ومن  هجر  مجوس  من  الجزية  وأخذ  بكمالها، 
وهــــاداه هــرقــل مــلــك الــــروم، وصــاحــب مــصــر واالســكــنــدريــة – وهــو 
تملك  الــذي  الــحــبــشــة،  مــلــك  والــنــجــاشــي  ــمــان،  عُ ومــلــوك  المقوقس– 

وأكرمه»(٢).  أصحمة۴  بعد 
إسناده  محققوه:  وقــال   ،١٢٠٠٦ برقم   (٦٥/١٩) أحمد  اإلمــام  ومسند   ،١١٣٤ برقم   (١)

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
تفسير ابن كثير۴  (٢٦٣/١٠-٢٦٤).  (٢)



١٣٤

٨-٦-٢٠١٧

كعبگ  بن  بي  أُ حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو
 ، ــةِ ــعَ فْ الــرِّ وَ  (١ ) ــنَــاءِ ـالــسَّ بـِ ـــةَ  مَّ األُ هِ  ـــذِ هَ ــرْ  ــشِّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «بَ رســـول  قــال  قـــال: 
ةِ  ـــرَ اآلخِ ــلَ  ــمَ عَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ضِ األَرْ فِـــي  ــيــنِ  ــكِ ــمْ الــتَّ وَ  ، يـــنِ الـــدِّ وَ

.(٢ )« ــيــبٌ ــصِ نَ ةِ  ــرَ فِــي اآلخِ ــنْ لَــهُ  ــكُ يَ ــيَــا، لَــمْ  نْ لِــلــدُّ
أوس  بـــن  تــمــيــم  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  اإلمــــام   ورو
ا  ـــذَ هَ ــنَّ  ــغَ ــبْــلُ ــيَ يــقــول: «لَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ســمــعــت  قـــال:  الــــداريگ 
إِالَّ  ــرٍ  بَ وَ والَ  رٍ  ــدَ مَ ــتَ  ــيْ بَ ــهُ  الــلَّ يــتــرك  وال   ، ــارُ ــهَ الــنَّ وَ ــلُ  ــيْ الــلَّ ــغَ  ــلَ بَ ــاَ  مَ ــرُ  مْ األَ
بِــهِ  ــهُ  الــلَّ ــزُّ  ــعِ يُ ــزا  عِ  ، لِــيــلٍ ذَ لِّ  بِــذُ وْ  أَ  ، يــزٍ ــزِ عَ ــزِّ  بِــعِ  ، ــنَ يْ الــدِّ ا  ــذَ هَ ــه  الــلَّ ــهُ  ــلَ خَ دْ أَ

.« ــرَ ــفْ لْــكُ بِــهِ ا ــهُ  الــلَّ لُّ  ــذِ يُ ال  ذَ ، وَ مَ ــالَ سْ اإلِ
لــــــداريگ يـــقـــول: قـــد عـــرفـــت ذلــــك فـــي أهـــل  وكــــان تـــمـــيـــم ا
ولــقــد  والعز،  والشرف،  الخير،  مــنــهــم  أسلم  من  أصاب  لــقــد  بــيــتــي، 

.(٤ )(٣ الــذل والــصــغــار والــجــزيــة( ا  أصــاب مــن كــان مــنــهــم كــافــرً
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

أي ارتفاع المنزلة والقدر عند اهللا. النهاية في غريب الحديث (٣٧٢/٢).  (١)
(١٤٤/٣٥-١٤٥) برقم ٢١٢٢٢، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٢)

على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٦٩٥٧ برقم   (١٥٤/٢٨) أحمد  اإلمـــام  مسند   (٣)
شرط مسلم.

انظر الجامع في الخصائص، للشيخ موسى بن  راشد العازمي ص٣١٥-٣٩٣.   (٤)

١٣٤HRI@ملسو هيلع هللا ىلصÜ‡™@Úflc @óˆbñÅ@Âfl



١٣٥

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة السابعة عشرة 

پ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
بــهــا  يــخــصَّ  لــم  بــخــصــائــص  ورســلــه  أنــبــيــاءه  خـــصَّ  اهللاگ  فـــإن 

ومــن تــلــك الــخــصــائــص:  ســائــر الــنــاس، 
تعالى:  قال  األنبياءپ،  خصائص  أعظم  وهو  الوحي:   -١

 .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
 5  4  3  2  1  0  /
[الــــنــــســــاء:٣٦١].   ﴾=  <  ;  :  9 8  7  6
وهذا الذي يميز األنبياء عن غيرهم من الناس، أن دعوتهم وتبليغهم 

ذلك. في  معصومون  وهم  اهللاڽ  من  وحي 
٢- عصمتهم من الكبائر: وهم معصومون منها، فال تصدر منهم 
المسلمون  «أجــمــع  عــيــاض:  القاضي  قــال  بعثتهم،  بعد  أو  قبل   - ا  أبــدً

الموبقات»(١).  والكبائر  الفواحش  من  األنبياء  عصمة  على 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٣٢٧/٢).   (١)

الكلمة السابعة عشرة 



١٣٦

٨-٦-٢٠١٧

لــــقــــول بــــأن األنـــبـــيـــاء  قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «ا
عـــلـــمـــاء  أكــــثــــر  قـــــول  هــــو  الـــصـــغـــائـــر  دون  الـــكـــبـــائـــر  عــــن  مـــعـــصـــومـــون 
واألئـــمـــة  اإلســـــالم وجـــمـــيـــع الـــطـــوائـــف، بـــل لـــم يـــنـــقـــل عـــن الـــســـلـــف 
وأمـــا  الـــقـــول،  هـــذا  يـــوافـــق  مـــا  إال  وتــابــعــيــهــم  والــتــابــعــيــن  والــصــحــابــة 
لــيــســوا  األنـــبـــيـــاء  أن  إلـــى  الــعــلــم  أهـــل  أكــثــر  فــذهــب  الـــذنـــوب  صــغــائــر 
بــل  عــلــيــهــا،  ـــقـــرون  يُ ال  فــإنــهــم  مــنــهــم  وقــعــت  وإذا  مــنــهــا،  مــعــصــومــيــن 

.(١ اهللاِ عــلــيــهــا، فــيــبــادرون بــالــتــوبــة مــنــهــا»( يــنــبــهــهــم 
لــــعــــلــــم أنــــهــــم مــــعــــصــــومــــون مـــــن الـــصـــغـــائـــر  وقـــــــال بــــعــــض أهــــــل ا
الـــمـــشـــتـــمـــلـــة عـــلـــى الــــدنــــايــــا وســـفـــاســـف األمـــــــور، وهـــــذا قـــــول حــســن 

ــا ألصــحــاب الــرســاالت. ــا لــمــقــام الــنُّــبــوة، وتــكــريــمً تــعــظــيــمً
فــي  الـــشـــيـــخـــان   رو قـــلـــوبـــهـــم:  تـــنـــام  وال  أعــيــنــهــم  تـــنـــام  أنـــهـــا   -٣
صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبـــــي ســـلـــمـــة بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن أنـــــه ســـأل 
قالت:  رمضان؟  في  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  صالة  كانت  كيف  عائشةڤ: 
لِّي  يُصَ  ، ةً عَ كْ رَ ةَ  رَ شْ عَ   دَ إِحْ نْ  عَ هِ  يْرِ غَ ال  وَ انَ  ضَ مَ رَ فِي  يدُ  زِ يَ انَ  كَ ا  مَ
ــا،  ــعً بَ رْ ــي أَ ــلِّ ــصَ يُ ــمَّ  ، ثُ ــنَّ ــولِــهِ طُ وَ ــنَّ  ــنِــهِ ــسْ حُ ــنْ  ــلْ عَ ــسَ ــال تَ فَ ــات  ــعَ كْ ـــعَ رَ بَ رْ أَ
ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ ثَالثًا،  لِّي  يُصَ مَّ  ثُ  ، نَّ طُولِهِ وَ نَّ  نِهِ سْ حُ نْ  عَ لْ  تَسَ فَال 
 .(٢ ــبِــي»( ــلْ قَ ــنَــامُ  يَ الَ  وَ ــيْــنِــي  عَ ــنَــامُ  ملسو هيلع هللا ىلص: «تَ ؟ قَالَ تُوتِرَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ نَامُ  تَ َ ، اهللاِ

اهللا  صلوات  األنبياء  خصائص  من  «هذا  النووي۴:  قال 
فتاو ابن تيميةملسو هيلع هللا ىلص (٣١٩/٤).   (١)

صحيح البخاري برقم ٣٥٦٩، وصحيح مسلم ٧٣٨ و١٢٥.   (٢)

ıbÓj„˛aپ١٣٦ @óˆbñÅ @Âfl



١٣٧

٨-٦-٢٠١٧

.(١ وســالمــه عــلــيــهــم»(
عــمــا  يــغــفــل  ال  أي:  ــبِــي»  ــلْ قَ ــامُ  ــنَ يَ ال  «وَ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  الــســنــدي:  قــال 
وغـــيـــره؛  ـــكِ  الـــمـــلَ مـــن  الـــوحـــي  وتــلــقــي  اهللا،  عــلــى  اإلقـــبـــال  مـــن  عــلــيــه 

.(٢ رؤيــا األنــبــيــاء عــلــيــهــم الــصــالة والــســالم وحــي( ولــهــذا 
حديث  في  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
لِكَ  ذَ كَ وَ  ، بُهُ لْ قَ نَامُ  يَ ال  وَ يْنَاهُ  عَ نَامُ  تَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ وَ  ...» وفيه:  اإلسراء، 

.(٣ )« ــمْ ــهُ ــوبُ ــلُ ــنَــامُ قُ تَ ال  ــمْ وَ ــنُــهُ ــيُ عْ ــنَــامُ أَ تَ ــبِــيَــاءُ  نْ األَ
الــبــخــاري   رو صدقة:  وفاتهم  بعد  تركوه  ما  أن  ذلك  ومن   -٤
ومـــســـلـــم فــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا وأحــــمــــد فــــي مـــســـنـــده مــــن حــــديــــث أبـــي 
بِيَاءِ الَ  نْ األَ ــــرَ  ــــشَ ــــعْ مَ ـــــــا  نَّ «إِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــول  قــــال  قـــــال:  هــــريــــرةملسو هيلع هللا ىلص 

.(٤ )« ــةٌ قَ ــدَ صَ ــائِــي؛  نِــسَ ــةِ  ــقَ ــفَ نَ ــلِــي، وَ ــامِ ــةِ عَ ــئُــونَ ــدَ مَ ــعْ بَ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  ، مَ ثُ ــورَ نُ
األنبياء  جميع  أن  على  العلماء  «جمهور  النووي۴:  قال 

.(٥ ــورثــون»( يُ اهللا وســالمــه عــلــيــهــم أجــمــعــيــن ال  صــلــوات 
قــال ابــن الــمــلــقــن۴: «والــحــكــمــة مــن كــون األنــبــيــاء عــلــيــهــم 

شرح صحيح مسلم للنووي (٢٦٣/٦).   (١)
شرح المسند للسندي (١٩٥/٥).   (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٥٧٠.   (٣)
اإلمـــام  ومــســنــد   ،١٧٦٠ بــرقــم  مــســلــم  وصــحــيــح   ،٦٧٢٩ بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٤)

والــلــفــظ لــه.  ٩٩٧٢ أحــمــد بــرقــم 
شرح صحيح مسلم (٣٠٣/١٢).   (٥)



١٣٨

٨-٦-٢٠١٧

قــريــبــهــم  يـــتـــمـــنـــى  لـــئـــال  مـــنـــهـــا:  أمـــــور  يــــورثــــون،  ال  والــــســــالم  الــــصــــالة 
مــوتــهــم فــيــهــلــك بــذلــك، ومــنــهــا لــئــال يــنــفــر الــنــاس عــنــهــم ويــظــنــوا فــيــهــم 
الذين  بعض  يفتن  لئال  ومنها  لوارثهم،  وجمعها  الدنيا  في  الرغبة 

.(١ أســلــمــوا وتــابــعــوهــم بــظــنــهــم فــيــهــم الــرغــبــة والــجــمــع لــوارثــهــم»(
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قـــــال الـــقـــرطـــبـــي۴ فــــي تـــفـــســـيـــره: «فــــلــــم يـــســـل زكــــريــــاگ 
فــي  الــصــحــيــح  هـــو  وهــــذا  تـــــورث،  ال  األنـــبـــيـــاء  ألن  مـــالـــه؛  يــــرث  مـــن 
والنبوة  العلم  وراثة  أراد  والسالم  الصالة  عليه  وإنه  اآلية،  تأويل 
ـــرَ  ـــشَ ـــعْ مَ ـــــا  نَّ قــــال: «إِ أنـــه  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص   عـــن  ثــبــت  فــقــد  الـــمـــال،  وراثــــة  ال 

 .(٢ )« ــةٌ قَ ــدَ صَ ــنَــا  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  ، ثُ ــورَ نُ بِيَاءِ الَ  نْ األَ
حــديــث أبــي  وأحــمــد فــي مــســنــده مــن  داود فــي ســنــنــه  ورو أبــو 
إِنَّ   ، ـــاءِ ـــبِـــيَ نْ األَ ــــةُ  ثَ رَ وَ ـــمْ  هُ ــاءَ  ــمَ ــلَ لْــعُ ا قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيگ  أن  الـــدرداء 
ــنْ  ــمَ فَ  ، ـــمَ ـــلْ ـــعِ لْ ا ــــوا  ثُ رَّ وَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ ـــا،  ـــمً هَ رْ دِ الَ  وَ ا  ـــارً يـــنَ دِ ـــوا  ثُ رِّ ـــوَ يُ ـــمْ  لَ ـــاءَ  ـــبِـــيَ نْ األَ

غاية السول في خصائص الرسول البن الملقن ص١٦٩.   (١)
سبق تخريجه ص ١٣٧.   (٢)

ıbÓj„˛aپ١٣٨ @óˆbñÅ @Âfl



١٣٩

٨-٦-٢٠١٧

.(١ )« افِــرٍ ــظٍّ وَ بِــحَ ــذَ  خَ هُ أَ ــذَ خَ أَ
رو أبــو داود في  ومــنــهــا أنــهــم ال يــتــعــامــلــون بــخــائــنــة األعــيــن:   -٥
ـــولُ اهللاِ  سُ ـــنَ رَ مَّ ــةَ أَ ــكَّ ــحِ مَ ــتْ مُ فَ وْ انَ  يَ ــا كَ ــمَّ سننه مــن حــديــث ســعــد، قــال: لَ
، فذكر  حٍ ــرْ بِــي سَ ــنَ أَ ابْ م، وَ اهُ مَّ سَ ــيْــنِ وَ تَ أَ ــرَ امْ رٍ وَ فَ ــةَ نَ ــعَ بَ ، إِالَّ أَرْ ملسو هيلع هللا ىلص النَّاسَ
 ، ــانَ ــفَّ ــنِ عَ ــانَ بْ ــثْــمَ ــنْــدَ عُ ــأَ عِ ــبَ ــتَ ــهُ اخْ ــإِنَّ حٍ فَ ـــرْ بِـــي سَ ـــنُ أَ ـــا ابْ مَّ أَ الــحــديــث، قــال: وَ
لَى  ــهُ عَ ــفَ قَ تَّى أَوْ ــهِ حَ ــاءَ بِ ، جَ ــةِ ــيْــعَ ــبَ ــى الْ ملسو هيلع هللا ىلص الــنَّــاسَ إِلَ ـــول اهللاِ سُ ــا رَ عَ ا دَ لَمَّ فَ
يْهِ  رَ إِلَ نَظَ ، فَ هُ أْسَ عَ رَ فَ رَ ، فَ بْدَ اهللاِ ايِعْ عَ ! بَ بِيَّ اهللاِ ا نَ : يَ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ولِ  اهللاِ سُ رَ
 : الَ قَ فَ  ، ابِهِ حَ أَصْ لَى  عَ بَلَ  قْ أَ مَّ  ثُ  ، ثٍ ثَالَ دَ  عْ بَ هُ  عَ بَايَ فَ بَى،  أْ يَ لِكَ  ذَ لُّ  كُ ثًا،  ثَالَ
نْ  عَ ي  يَدِ تُ  فْ فَ كَ آنِــي  رَ يْثُ  حَ ا  ذَ هَ إِلَى  ومُ  قُ يَ يدٌ  شِ رَ ــلٌ  جُ رَ مْ  فِيكُ انَ  كَ ــا  مَ «أَ
أْتَ  مَ ، أَالَ أَوْ كَ سِ ا فِي نَفْ ولَ اهللاِ مَ سُ ا رَ ي يَ رِ ا نَدْ وا: مَ الُ قَ ؟» فَ تُلُهُ يَقْ تِهِ فَ يْعَ بَ

 .(٢)« يُنِ َعْ ائِنَةُ األْ ونَ لَهُ خَ نْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُ هُ ال يَ : «إِنَّ الَ ، قَ يْنِكَ يْنَا بِعَ إِلَ
:يــقــاتــلــوا يــنــزعــوهــا حــتــى  ومــنــهــا أنــهــم إذا لــبــســوا الـــألمـــة(٣) ال   -٦
قال  قال:  اهللاک  عبد  بن  جابر  عن  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو
ــتَّــى  حَ ــا  ــهَ ــعَ ــضَ يَ نْ  أَ ـــهُ  ـــتَ مَ ْ ألَ لَــبـِـسَ  ا  إِذَ ــبِــيٍّ  ــنَ لِ هُ لَيْسَ  نَّ «إِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـول 

.(٤ )« ــاتِــلَ ــقَ يُ
وقال   ،٢١٧١٥ برقم  أحمد (٤٦/٣٦)  اإلمام  ومسند   ،٣٦٤١ برقم  داود  أبي  سنن   (١)

لغيره.  حسن  محققوه: 
برقم ٢٦٨٣، وصححه األلباني۴، كما في سنن أبي داود (٥١٠/٢)  برقم ٢٣٣٤.   (٢)

الألمة: الدرع، وقيل: السالح، النهاية في غريب الحديث (٢٢٠/٤).   (٣)
علقه البخاري في كتاب االعتصام، باب قول اهللا تعالى: ﴿ p o n ﴾،  ووصله   (٤)

اإلمام أحمد في مسنده برقم ١٤٧٨٧. 



١٤٠

٨-٦-٢٠١٧

عــنــدمــا  حـــد،  أُ غـــزوة  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  قــالــه  الــحــديــث  وهـــذا 
فــوافــق  الــخــروج إلــى الــكــفــار،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص أصــحــابــه فــي  اســتــشــار رســول 
يبقى  أن  رأيه  وكان  الصحابة،  شباب  رأي  على  بناء  الخروج  على 
فــي الــمــديــنــة، فــلــمــا دخــل بــيــتــه ولــبــس درعـــه تـــردد شــبــاب الــصــحــابــة 
بـــالـــخـــروج، فــلــمــا خـــرج عــلــيــهــم، قـــالـــوا: نــبــقــى فـــي الـــمـــديـــنـــة، فــقــال 

.(١ اهللاملسو هيلع هللا ىلص... الــحــديــث( رســول 
 رو قبضوا:  حيث  يدفنون  السالم  عليهم  األنبياء  أن  ومنها   -٧
بِضَ  قُ ا  مَّ لَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  سننه  في  الترمذي  اإلمام 
تُ  عْ مِ رٍگ:  سَ بَكْ بُو  الَ أَ قَ فَ  ، ـــنِـــهِ فْ دَ فـِـي  ــوا  ــفُ ــلَ ــتَ اخْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــولُ  سُ رَ
فِي  إِالَّ  بِيا  نَ هُ  اللَّ بَضَ  قَ ا  «مَ  : الَ قَ  ، يتُهُ نَسِ ا  مَ يْئًا  شَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولِ  سُ رَ نْ  مِ
 .(٢ )« ــهِ اشِ فِــرَ ــعِ  ضِ ــوْ فِــي مَ فِــنُــوهُ  ادْ  ، فِــيــهِ ــنَ  فَ ــدْ يُ نْ  ــبُّ أَ ــحِ يُ ي  ــعِ الَّــذِ ضِ ــوْ لْــمَ ا
 رو وفـــاتـــهـــم:  بــعــد  أجـــســـادهـــم  تــأكــل  ال  األرض  أن  ومــنــهــا   -٨
قـــال  قــــــال:  أوسگ  بــــن  أوس  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــنـــســـائـــي 
ــقَ  ــلِ خُ ــيــهِ  فِ  ، ــةِ ــعَ ــمُ لْــجُ ا مَ  ـــوْ يَ ـــمْ  ـــكُ ـــامِ يَّ أَ ـــلِ  ـــضَ فْ أَ ـــنْ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ  اهللاِ ـــــولُ  سُ رَ
ــنَ  مِ ــيَّ  ــلَ عَ وا  ــثِــرُ كْ ــأَ فَ  ، ــةُ ــقَ ــعْ الــصَّ ــيــهِ  فِ ، وَ ــةُ ــخَ ــفْ لــنَّ ا ــيــهِ  فِ وَ  ، ــبِــضَ قُ ــيــهِ  فِ وَ  ، مُ آدَ
 ! اهللاِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« ـــيَّ ـــلَ عَ ـــةٌ  وضَ ـــرُ ـــعْ مَ ـــمْ  ـــكُ تَ ـــالَ صَ ــــإِنَّ  فَ  ، ةِ ـــالَ الـــصَّ
؟  لِيتَ بَ دْ  قَ  : ولُونَ قُ يَ يْ  أَ  - تَ  مْ رَ أَ دْ  قَ وَ يْكَ  لَ عَ نَا  تُ الَ صَ ضُ  رَ تُعْ يْفَ  كَ وَ

مسند اإلمام أحمد ( ١٠٠/٢٣) برقم ١٤٧٨٧، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (١)
برقم ١٠١٨، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٩٨/١) برقم   (٢)

 .٨١٢

ıbÓj„˛aپ١٤٠ @óˆbñÅ @Âfl



١٤١

٨-٦-٢٠١٧

بِيَاءِ  نْ األَ ادَ  سَ جْ أَ لَ  كُ أْ تَ نْ  أَ ضِ  األَرْ لَى  عَ مَ  رَّ حَ دْ  قَ ک  هَ  اللَّ «إِنَّ   : الَ قَ
.(١ )« مُ ــالَ الــسَّ ــمُ  ــيْــهِ ــلَ عَ

مسنده  في  يعلى  أبو   رو قبورهم:  في  يصلون  أنهم  ومنها   -٩
فِــي  ــاءٌ  ــيَ حْ ــاءُ أَ ــبِــيَ نْ عــن أنــس بــن مــالــكگ قــال: قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «األَ

.(٢ ) « ــونَ ــلُّ ــصَ يُ ــمْ  هِ ــبُــورِ قُ
ورو اإلمـــام مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أنـــسگ قــال: 
ثِيبِ  نْدَ الْكَ يَ بِي عِ رِ سْ ةَ أُ ى لَيْلَ وسَ لَى مُ تُ عَ رْ رَ قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
األلباني۴:  الشيخ  قــال   .(٣)« هِ ــرِ ــبْ قَ فِــي  لِّي  يُصَ ــائِــمٌ  قَ ــوَ  هُ وَ  ، ــرِ ــمَ األَحْ
الصالة  عليهم  لألنبياء  الحديث  هذا  أثبتها  التي  الحياة  أن  اعلم  «ثم 
شــيء،  فــي  الدنيا  حــيــاة  مــن  وليست  بــرزخــيــة،  حــيــاة  هــي  إنــمــا  والــســالم 
ولذلك وجب اإليمان بها دون ضرب األمثال لها، ومحاولة تكييفها 
برزخية  حياة  فهي  الدنيا،  حياة  في  عندنا  المعروف  هو  لما  وتشبيهها 

اهللاچ»(٤). إال  حقيقتها  يعلم  ال 
أحــمــد  اإلمــام   رو األجــر:  لهم  لــيــزداد  توعكهم  زيــادة  إن   -١٠
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه  وابن  مسنده  في 
 (٢٩٧/١ الــنــســائــي ( ســنــن  صــحــيــح  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه   ،١٣٧٤ بــرقــم   (١)

 .١٣٠١ بــرقــم 
برقم ٣٤٢٥ ، وصححه األلباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٦٢١.  (٢)

برقم ٢٣٧٥.   (٣)
السلسلة الصحيحة للشيخ األلباني۴ (١٩٠/٢-١٩١).   (٤)



١٤٢

٨-٦-٢٠١٧

 ، ــهِ ــيْ ــلَ ي عَ ـــدِ ـــتُ يَ ـــعْ ضَ ـــوَ ، فَ ـــكُ ـــوعَ ــــوَ يُ هُ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ـبـِـيِّ ــى الــنـَّ ــلَ ـــتُ عَ ـــلْ خَ قـــال: دَ
ــا  ! مَ ـــولَ اهللاِ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ــافِ ــحَ قَ الــلِّ ـــوْ يَّ فَ ـــدَ ــنَ يَ ــيْ هُ بَ ـــرَّ تُ حَ ــدْ جَ ــوَ فَ
ــنَــا  ــفُ لَ ــعَّ ــضَ يُ ــبَــالءُ وَ ــنَــا الْ ــفُ لَ ــعَّ ــضَ لِــكَ يُ ــذَ ــا(١) كَ نَّ : «إِ ــالَ ، قَ ــيْــكَ ــلَ ــا عَ هَ ــدَّ شَ أَ
، إِنْ  ــونَ ــالِــحُ ـــمَّ الــصَّ : «ثُ ـــالَ ؟ قَ ـــنْ ــمَّ مَ ! ثُ ـــولَ اهللاِ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ »، قُ ـــرُ األَجْ
ا،  هَ وبُ يَجُ ةَ  بَاءَ الْعَ إِالَّ  مْ  هُ دُ حَ أَ دُ  يَجِ ا  مَ تَّى  حَ رِ  قْ بِالْفَ لَيُبْتَلَى  مْ  هُ دُ حَ أَ انَ  كَ

.(٢)« اءِ خَ بِالرَّ مْ  كُ دُ حَ أَ حُ  رَ فْ يَ ا  مَ كَ ءِ  بِالْبَالَ حُ  رَ لَيَفْ مْ  هُ دُ حَ أَ انَ  كَ إِنْ  وَ
قال:  مسعودگ  بن  اهللا  عــبــد  حديث  من  الــصــحــيــحــيــن  وفي 
ــتُــهُ  ــسْ ــسِ ــمَ فَ ا،  يدً دِ شَ ا  كً عْ وَ كُ  يُوعَ وَ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولِ  سُ لَى  رَ عَ لْتُ  خَ دَ
ــالَ  فــقَ ا،  يــدً ــدِ شَ ــا  ــكً عْ وَ ــكُ  ــوعَ ــتُ لَ ــكَ  نَّ إِ  ، اهللاِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ي،  ــدِ ــيَ بِ
 ،« ــمْ ــنْــكُ مِ نِ  ــالَ جُ رَ ــكُ  ــوعَ يُ ــا  ــمَ كَ كُ  وعَ نِّي أُ إِ  ، ــلْ جَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ــولُ  سُ رَ
 ،« ـــــلْ جَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ــــولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟  ــــنِ يْ ــــرَ جْ أَ ـــكَ  لَ نَّ  أَ لِــــكَ  ذَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ
ــا  ــمَ فَ ضٌ  ـــرَ مَ  : ذً أَ ــهُ  ــيــبُ ــصِ يُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ـــنْ  مِ ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ اهللاِ ـــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ ـــمَّ  ثُ

.(٣ ــا»( ــهَ قَ رَ وَ ةُ  ــرَ ــجَ لــشَّ ا ــطُّ  ــحُ تَ ــا  ــمَ كَ تِــهِ  ــا ــئَ ــيِّ سَ ــهُ  لــلَّ ا ــطَّ  حَ إِالَّ   ، هُ ا ــوَ سِ
قـــال الــشــيــخ مــحــمــد نــاصــر الــديــن األلــبــانــي۴: «وفـــي هــذه 
 أقــــو كـــــان  كـــلـــمـــا  الــــمــــؤمــــن  أن  عـــلـــى  صـــريـــحـــة  داللــــــة  األحـــــاديـــــث 
عــلــى  رد  فــفــيــهــا  بــالــعــكــس،  والــعــكــس  ــا،  وامــتــحــانً ابــتــالءً  ازداد  ــا  إيــمــانً

 .« اءِ بِيَ نْ َ رَ األْ شَ عْ وفي رواية اإلمام أحمد۴: «إِنَّا مَ  (١)
سنن ابن ماجه برقم ٤٠٢٤، وصححه الشيخ األلباني۴ كما في السلسلة الصحيحة   (٢)

(٢٧٤/١) برقم ١٤٤. 
صحيح البخاري برقم ٥٦٦٠، وصحيح مسلم برقم ٢٥٧١.   (٣)

ıbÓj„˛aپ١٤٢ @óˆbñÅ @Âfl



١٤٣

٨-٦-٢٠١٧

صــيــب  أُ إذا  الــمــؤمــن  أن  يــظــنــون  الـــذيـــن  واألحــــالم  الــعــقــول  ضــعــفــاء 
أن  ونحوها،  الوظيفة..  من  اإلقالة  أو  الطرد،  أو  كالحبس،  ببالء 
ظن  وهو  تعالى!  اهللا  عند  مرضي  غير  المؤمن  أن  على  دليل  ذلك 
الــنــاس  أشــد  كــان  الــبــشــر،  أفــضــل  اهللاملسو هيلع هللا ىلص وهــو  رســول  فــهــذا  بــاطــل، 
 ، نــذيــر شــرٍّ خــيــر ولــيــس  – بــالء، فــالــبــالء غــالــبًــا دلــيــل  – حــتــى األنــبــيــاء 

.(١ السابق"( الــحــديــث  ــا  أيــضً ذلــك  عــلــى  يــدل  كــمــا 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

السلسلة الصحيحة (٢٧٥/١) برقم ١٤٥.   (١)



١٤٤

٨-٦-٢٠١٧



١٤٥

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة الثامنة عشرة

ملسو هيلع هللا ىلص 


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد...
األخـــالق  مـــن  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  نــبــيــنــا  بـــه  اهللا  خـــص  مـــا  مــعــرفــة  «فــــإن 
موجب  وذلك  وتعظيمه،  ومحبته  به  اإليمان  يزيد  مما  والفضائل 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  يكون  حتى  عبد  يؤمن  ولن  واالتباع،  له  االنقياد  لكمال 
ووالــــده والـــنـــاس أجــمــعــيــن، وعــالمــة  أحـــب إلـــيـــه مـــن نــفــســه وولــــده 
إيــاهــا،  اهللا  أنــزلــه  الــتــي  الــمــنــزلــة  يــنــزلــه  أن  لــلــرســولملسو هيلع هللا ىلص  الــعــبــد  حــب 
أحــد، ويــقــدم طــاعــتــه عــلــى  فــيــعــظــم أقــوالــه، ويــقــدمــهــا عــلــى قــول كــل 

.(١ وشهواتها"( نــفــســه   هــو
: ملسو هيلع هللا ىلص

أن اهللا أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وينصروه: قال   -١
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ تــعــالــى: 

.(١٤٤/٥) عثيمين۴  ابن  للشيخ  الجوامع  الخطب  من  الالمع  الضياء   (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٤٦

٨-٦-٢٠١٧

 ¡ ے   ~ }  |  {  z  y  x  w  v  u
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢

.[٨١ ±﴾  [آل عــمــران:

قـــال ابـــن كــثــيــر۴: «فـــالـــرســـول مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  خــاتــم األنــبــيــاء 
اإلمــــام  وهــــو  الـــديـــن،  يــــوم  إلــــى  ـــا  دائـــمً عــلــيــه  وســـالمـــه  اهللا  صـــلـــوات 
الــطــاعــة،  واجــــب  هـــو  لـــكـــان  عــصــر  أي  فـــي  وجـــد  لـــو  الــــذي  األعـــظـــم 
لما  اإلسراء،  ليلة  إمامهم  كان  ولهذا  كلهم؛  األنبياء  على  المقدم 
اجــتــمــعــوا بــبــيــت الـــمـــقـــدس، وكـــذلـــك هـــو الــشــفــيــع فـــي الــمــحــشــر فــي 
إتـــيـــان الــــربِّ جـــل جــاللــه لــفــصــل الــقــضــاء بــيــن عـــبـــاده، وهـــو الــمــقــام 
الـــعـــزم  أولــــو  عـــنـــه  يــحــيــد  والـــــذي  لــــه،  إال  يــلــيــق  ال  الــــذي  الـــمـــحـــمـــود 
مـــن األنـــبـــيـــاء والـــمـــرســـلـــيـــن، حـــتـــى تــنــتــهــي الـــنـــوبـــة إلـــيـــه، فـــيـــكـــون هــو 
ــوْ  الــحــديــث: «لَ وفــي   .(١ عــلــيــه»( وســالمــه  اهللا  صــلــوات  الــمــخــصــوص 

  .(٢ ــي»( ــبَــاعِ تِّ ا إِالَّ  ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيــا مَ ــى حَ ــوسَ ــانَ مُ كَ

تــعــالــى:  اُهللا  قــال  وبأصحابه:  به  رتا  بشَّ واالنجيل  التوراة  أن   -٢
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿
 U  T  S  R  Q  P  O  N
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

كثير (١٠١/٣).  ابن  تفسير    (١)
 (٢٧٠/١) للبغوي  السنة  وشــرح   ،١٥١٥٦ برقم   (٣٤٩/٢٣) أحمد  اإلمــام  مسند    (٢)

والشاويش.  األرناؤوط  السنة،  شرح  قا  محقِّ وحسنه   ،١٢٦ برقم 

١٤٦HQI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl



١٤٧

٨-٦-٢٠١٧

 i  h  g  f  e  d  c  b a  `  _
.[١٥٧ q﴾ [األعــراف:  p  o  n  m l  k  j

قـــال الـــحـــافـــظ ابـــن كـــثـــيـــر۴: «وهــــذه صــفــة مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص  فــي 
تزل  ولم  بمتابعته،  وأمروهم  ببعثه،  أممهم  روا  بشَّ األنبياء،  كتب 

.(١ صــفــاتــه مــوجــودة فــي كــتــبــهــم يــعــرفــهــا عــلــمــاؤهــم وأحــبــارهــم»(

بــن  عـــطـــاء  حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  الـــبـــخـــاري  اإلمـــــام   رو
 : ـــتُ ـــلْ قُ ک،  ـــــاصِ ـــــعَ لْ ا ـــــنِ  بْ و  ــــرِ ــــمْ عَ ـــــنَ  بْ  ِ اهللَّ بْدَ  يتُ عَ قِ لَ قـــــال:  يـــســـار 
 ِ َواهللَّ  ، ــلْ جَ أَ  : ــالَ قَ  ، اةِ رَ ــوْ الــتَّ فِــي  ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ــولِ  سُ رَ ــةِ  ــفَ صِ ــنْ  عَ نِــي  ــبِــرْ خْ أَ
نَّا  إِ النَّبِيُّ  ا  هَ يُّ أَ يَ  : آنِ رْ قُ الْ فِي  تِهِ  فَ صِ بِبَعْضِ  ةِ  ا رَ التَّوْ فِي  وفٌ  صُ وْ مَ هُ لَ نَّ إِ
ي  بْدِ عَ نْتَ  أَ  ،(٣ ) يِّينَ مِّ ُ ٢) لِألْ ا( زً رْ حِ وَ ا  يرً نَذِ وَ ا  رً بَشِّ مُ وَ ا  دً اهِ شَ نَاكَ  لْ سَ رْ أَ
 (٤ ) ابٍ خَّ سَ الَ  وَ  ، لِيظٍ غَ الَ  وَ ظٍّ  بِفَ يْسَ  لَ  ، لَ كِّ تَوَ مُ الْ يْتُكَ  مَّ سَ ولِي،  سُ رَ وَ
نْ  لَ وَ  ، رُ فِ غْ يَ وَ و  فُ عْ يَ كِنْ  لَ وَ  ، يِّئَةَ السَّ يِّئَةِ  بِالسَّ عُ  فَ دْ يَ الَ  وَ  ، اقِ وَ األَسْ فِي  
إِالَّ   ــهَ  لَ إِ الَ  ــوا:  ــولُ ــقُ يَ نْ  بِــأَ  (٥ ) ــاءَ جَ ــوْ ــعَ الْ ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ بِــهِ  ــيــمَ  ــقِ يُ ــتَّــى  حَ اُهللا  ــهُ  ــبِــضَ ــقْ يَ

.(٦ ــا»( ــفً ــلْ ــا غُ ــوبً ــلُ قُ وَ ــمــا  صُ ــا  نً ا آذَ وَ ــيًــا  ــمْ ــيُــنًــا عُ عْ ــا أَ ــتَــحُ بِــهَ ــفْ يَ وَ اُهللا، 
ص٧١٦.  كثير۴  ابن  تفسير  اختصار  في  اليسير    (١)

حصنًا.  أي  الراء،  وسكون  الحاء  بكسر  ا:  حرزً   (٢)
العرب.  هم  األميين:    (٣)

بالخصام. الصوت  رفع  معناها  السخاب:    (٤)
فيها  دخل  لما  بالعوج  ووصفها  العرب،  ملة  أي  الفتح (٣٤٣/٤):  في  الحافظ  قال    (٥)

اإليمان.  إلى  الكفر  من  أهلها  يخرج  أن  بإقامتها  والمراد  األصنام،  عبادة  من 
 .٢١٢٥ (٦)  برقم 
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. [٢٩ Z Y X W V ] \ [﴾ [الــفــتــح:
اآليــة: «هــذا مــثــل ضــربــه  قــال الــقــرطــبــي۴ فــي تــفــســيــره هــذه 
ثــم  قــلــيــالً  يـــكـــونـــون  أنـــهـــم  يــعــنــي  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص،   ألصـــحـــاب  تــعــالــى  اهللا 
يـــزدادون ويــكــثــرون، فــكــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص حــيــن بــدأ بــالــدعــاء إلــى ديــنــه 
ــا، فـــأجـــابـــه الـــواحـــد بــعــد الـــواحـــد حــتــى قـــوي أمــــره، كـــالـــزرع  ضــعــيــفً
ــا، فــيــقــو حــاالً بــعــد حــال حــتــى يــغــلــظ ســاقــه  يــبــدو بــعــد الــبــذر ضــعــيــفً

.(١ وأوضــح بــيــان»( أصــح مــثــل،  هــذا مــن  وأفــراخــه، فــكــان 
تــعــالــى  قــال  لبعثه:  الــســمــوات  عــن  الشياطين  حجب  ــه  الــلَّ أن  -٣

 s  r  q  p  o  n  m﴿ لـــــجـــــن:  ا لــــســــان  عـــــن 
z y x w v u t }| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

.[٨-٩ ¥﴾ [الــجــن:
عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو
فــيــزيــدون  قـــال: «كـــان الــجــن يــســمــعــون الــوحــي فــيــســتــمــعــون الــكــلــمــة 
وكــانــت   ، بـــاطـــالً زادوه  ومـــا  حـــقـــا،  ســمــعــوا  مـــا  فــيــكــون  ا،  عـــشـــرً فــيــهــا 
ــعــث الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــان أحــدهــم  ــرمــى بــهــا قــبــل ذلــك، فــلــمــا بُ يُ الــنــجــوم ال 

القرطبي۴ (٣٤٥/١٩).  تفسير    (١)

١٤٨HQI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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ذلــك  فــشــكــوا  أصـــاب،  مــا  يــحــرق  بــشــهــاب  رمـــي  إالَّ  مــقــعــده  يــأتــي  ال 
جــنــوده،  فــبــث  حـــدث،  قـــد  أمـــر  مـــن  إال  هـــذا  مـــا  فـــقـــال:  إبــلــيــس،  إلـــى 
فـــــإذا هـــم بـــالـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص يـــصـــلـــي بـــيـــن جـــبـــلـــي نـــخـــلـــة، فـــأتـــوه فـــأخـــبـــروه، 

 .(١ األرض»( حــدث فــي  الــذي  هــذا الــحــدث  فــقــال: 
قال  عليها:  لق  خُ التي  صورته  في  جبريلگ  أراه  ــه  الــلَّ أن   -٤

 .[٢٣ ﴿{ ~ ے ¡ ¢﴾ [الــتــكــويــر:  تعالى: 
عــنــد  كـــنـــت  قــــــال:  مــــســــروق  حــــديــــث  مــــن  مـــســـلـــم  اإلمـــــــام   رو

﴿{ ~ ے ¡   : ــــولُ ــــقُ يَ اُهللا  ـــيـــس  لَ أَ قـــلـــت:  قــــال:  عـــائـــشـــةڤ، 
ــةِ  مَّ األُ هِ  ــذِ هَ لُ  وَّ أَ ــا  نَ أَ  : ــتْ ــالَ قَ  ،﴾a ` _ ^ ]﴿  : ــالَ قَ وَ  ﴾¢
هُ  رَ أَ ــمْ  لَ  ، يــلُ ــرِ ــبْ جِ ــوَ  هُ ــا  ــمَ نَّ : «إِ ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ  ـــولَ  سُ رَ لـِـكَ  ذَ ــنْ  عَ لَ  ــأَ سَ
ــبِــطًــا  ــنْــهَ ــهُ مُ ــتُ يْ أَ ، رَ ــيْــنِ تَ ــرَّ ــمَ لْ ــنِ ا ــيْ ــاتَ ــرَ هَ ــيْ ــا غَ ــهَ ــيْ ــلَ ــلِــقَ عَ ــتِــي خُ لَّ تِــهِ ا ــورَ صُ ــى  ــلَ عَ

.(٢ )« ضِ األَرْ لَــى  إِ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ ــا  ــهِ مَ ــقِ ــلْ ــظَــمُ خَ ــادا عِ سَ  ، ــاءِ ــمَ الــسَّ ــنَ  مِ
 ¡ ے   ~ قال ابن كثير۴ في تفسير قوله تعالى: ﴿{ 
گ الــذي يــأتــيــه بــالــرســالــة  ¢﴾  يــعــنــي: ولــقــد رأ مــحــمــدٌ جــبــريــلَ
جناح  ستمائة  لــه  عليها  اهللا  خلقه  التي  الــصــورة  على  ک  اهللا  عــن 
وهــي  بــالــبــطــحــاء  كـــانـــت  الـــتـــي  األولـــــى  الـــرؤيـــة  وهــــي   ﴾  ¡ ے   ﴿

 :  9  8  7  6﴿ النجم:  سورة  في  تعالى  قوله  في  المذكورة 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

الشيخين.  شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٤٨٢ برقم   (٢٨٤/٤)  (١)
 .١٧٧ (٢)  برقم 
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.[٥-١٠ Q﴾ [النجم:   P  O  N  M  L  K  J

واهللا   – والـــظـــاهـــر  گ  جــبــريــل  بـــذلـــك  الـــمـــراد  أن  والـــدلـــيـــل 
يــذكــر  لــم  ألنـــه  اإلســــراء؛  لــيــلــة  قــبــل  نــزلــت  الــســورة  هـــذه  أن   – أعــلــم 
الــمــذكــورة  وهــي  الــثــانــيــة،  وأمــا  األولــى،  وهــي  الــرؤيــة  هــذه  إال  فــيــهــا 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴿ قـــــولـــــه:  فـــــي 
إنــمــا  فــتــلــك   .[١٣-١٦ o n m l﴾[النجم:   k j i h

 .(١ وقــد نــزلــت بــعــد اإلســراء( كــرت فــي ســورة الــنــجــم،  ذُ
فــيــهــا  حــصــل  ومــا  والــمــعــراج:  اإلســراء  رحلة  خصائصه  ومــن  -٥
أحـــــداث، وكـــذلـــك إمـــامـــتـــه بـــاألنـــبـــيـــاء فـــي بـــيـــت الـــمـــقـــدس، قـــال  مـــن 

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــــعــــالــــى: 
 6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +  *

 .[١ 7﴾ [اإلســراء: 
قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: «يـــمـــجـــد تـــعـــالـــى نـــفـــســـه، ويـــعـــظـــم شـــأنـــه، 
ربَّ  وال  غــيــره،  إلــه  فــال  ســواه،  أحــد  عــلــيــه  يــقــدر  ال  مــا  عــلــى  لــقــدرتــه 
فــي  عــلــيــه  وســـالمـــه  اهللا  صـــلـــوات  مــحــمــدٍ  بــعــبــده   أســـر فــقــد  ســــواه، 
جــنــح الــلــيــل مــن الــمــســجــد الــحــرام وهــو مــســجــد مــكــة، إلــى الــمــســجــد 
لدن  من  األنبياء  معدن  [بإيلياء]  الذي  المقدس  بيت  وهو  األقصى 
في  فأمهم  كلهم،  هنالك  له  معوا  جُ ولهذا  الخليلگ؛  إبراهيم 
والــرئــيــس  فـــدل عــلــى أنـــه هـــو اإلمــــام األعـــظـــم،  ودارهـــــم،  مــحــلــتــهــم 

كثير۴ (٢٧١/١٤). ابن  تفسير    (١)

١٥٠HQI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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 .(١ أجمعين"( وعــلــيــهــم  عــلــيــه  وســالمــه  اهللا  صــلــوات  م،  الــمــقــدَّ
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  اإلمــام   رو
ــــنَ  مِ ــــةٍ  ــــاعَ ــــمَ جَ فِـــــي  ِـــــي  ـــــن ـــــتُ يْ أَ رَ ـــــــدْ  قَ وَ  ...» اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــول  قــــال  قـــــال: 
 (٢ ) بٌ ــــــرْ ضَ ـــــلٌ  جُ ا رَ ــــــإِذَ فَ ـــي،  ـــلِّ ـــصَ يُ ــــائِــــمٌ  ــــىگ قَ ــــوسَ ا مُ ــــــإِذَ فَ  ، ــــاءِ ــــبِــــيَ نْ األَ
يــمَگ  ــرْ مَ ـــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ ا  إِذَ وَ  ،(٤ ) ةَ ـــوءَ ـــنُ شَ ـــالِ  جَ رِ ـــنْ  مِ ـــهُ  نَّ ـــأَ كَ  ،(٣ ) ـــدٌ ـــعْ جَ
 ، ــيُّ ــفِ لــثَّــقَ ا ـــودٍ  ـــعُ ـــسْ ـــنُ مَ بْ ةُ  وَ ـــــرْ ـــا عُ ـــهً ـــبَ شَ ــهِ  بـِ ـــاسِ  لـــنَّ ا بُ  ـــــرَ قْ ـــي، أَ ـــلِّ ـــصَ يُ ـــمٌ  ـــائِ قَ
ــنِــي:  ــعْ ، يَ ــمْ ــبُــكُ ــاحِ الــنَّــاسِ بِــهِ صَ ــبَــهُ  شْ ــي، أَ ــلِّ ــصَ ــائِــمٌ يُ ــيــمُگ قَ اهِ ــرَ بْ ا إِ إِذَ وَ

 .(٥ )«... ــمْ ــتُــهُ ــمْ مَ ــأَ فَ  ، ــالةُ الــصَّ ــتِ  ــانَ ــحَ فَ  ، ــهُ ــسَ ــفْ نَ
ــا فــي  ومـــن خــصــائــصــه الـــقـــرآن الــكــريــم الــــذي نـــزل عــلــيــه مــفــرقً  -٦

 ,﴿ تــعــالــى:  قــال  واألحداث:  الوقائع  بحسب  سنة  وعشرين  ثالث 
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 X﴿ تعالى:  وقال   ،[٨٨ ; > = < ?﴾ [اإلسراء: 
 h g f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y

.[٤١-٤٢ q p o n m lk j i﴾ [فــصــلــت: 
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  اإلمامان   رو

كثير۴ (٣٧٣/٨-٣٧٤). ابن  تفسير    (١)
الحديث (٧٢/٣). غريب  في  النهاية  اللحم،  خفيف  أي:    (٢)

(٣)  جــعــد: فــيــهــا مــعــنــيــان، أحــدهــمــا هــو اكــتــنــاز الــجــســم، والــثــانــي جــعــودة الــشــعــر، واألول 
للنووي (٣٩٧/٢). مسلم  صحيح  شرح  أصح. 

وهو  تقزز،  أي  شنوءة،  فيه  رجل  قولك:  من  بذلك  سموا  معروفة  قبيلة  هي  شنوءة:   (٤)
للنووي (٣٩٧/٢). مسلم  صحيح  شرح  األدناس.  من  التباعد 

 .١٧٢ (٥)  برقم 
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إِالَّ   ، ــبِــيٍّ نَ ــنْ  مِ ــاءِ  ــبِــيَ نْ األَ ــنَ  مِ ا  قــال: « مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي 
ي  ــذِ ــانَ الَّ كَ ــا  ــمَ نَّ إِ ، وَ ــرُ ــشَ ــبَ لْ ــهِ ا ــيْ ــلَ ــنَ عَ آمَ ــهُ  ــلُ ــثْ ــا مِ ـــاتِ مَ اآليَ ــنَ  ــطِــيَ مِ عْ ــدْ أُ قَ
ــا  ــابِــعً تَ ــمْ  هُ ــثَــرَ كْ أَ ـــونَ  كُ أَ نْ  أَ ــو  جُ رْ ــأَ فَ  ،(١ ) ــــيَّ لَ إِ ــهُ  الــلَّ ـــى  حَ وْ أَ ــا  ــيً حْ وَ ـيــتُ  وتـِ أُ

    .(٢ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
انــقــرضــت  األنــبــيــاء  مــعــجــزات  أن  الـــنـــووي۴: «مــعــنــاه  قـــال 
حــضــرهــا بــحــضــرتــهــم،  مــن  إال  يــشــاهــدهــا  ولــم  بــانــقــراض أعــصــارهــم، 
ومـــعـــجـــزة نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص الـــقـــرآن الــمــســتــمــر إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة مـــع خـــرق 
الــعــادة فــي أســلــوبــه وبــالغــتــه، وإخـــبـــاره بــالــمــغــيــبــات، وعــجــز الــجــن 
مــتــفــرقــيــن  أو  مــجــتــمــعــيــن  مـــثـــلـــه  مــــن  بــــســــورة  يــــأتــــوا  أن  عــــن  واإلنــــــس 
يــقــدروا وهــم  فــي جــمــيــع األعــصــار، مــع اعــتــنــائــهــم بــمــعــارضــتــه، فــلــم 

.(٣ أفــصــح الــقــرون، مــع غــيــر ذلــك مــن وجــوه إعــجــازه الــمــعــروفــة»(
اهللا  قال  بعثًا:  النبيين  وآخر  النبيين  خاتم  أنه  خصائصه  ومن   -٧

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٤٠ Ë﴾  [األحــزاب:   Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä

بعدهملسو هيلع هللا ىلص،  نبي  ال  أنه  في  نص  اآلية  كثير۴: «هذه  ابن  قال 
(١)  قـــال الــحــافــظ ابـــن حـــجـــر۴: أي أن مــعــجــزتــي الــتــي تــحــديــت بــهــا: الـــوحـــي الـــذي 
حصر  المراد  وليس  الواضح،  اإلعجاز  من  عليه  اشتمل  لما  القرآن،  وهو  عليَّ  أُنزل 
مــعــجــزاتــه فــيــه، وال أنـــه لــم يـــؤت مــن الــمــعــجــزات مــا أُوتـــي مــن تــقــدمــه، بــل الــمــراد أنــه 

الباري (٦/٩).  فتح  غيره.  دون  بها  اختص  التي  العظمى  المعجزة 
له. واللفظ   ١٥٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٩٨١ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

للنووي (٣٦٤/٢).  مسلم  صحيح  شرح    (٣)

١٥٢HQI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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واألحــر؛  األولــى  بــطــريــق  بــعــده  رســول  فــال  بــعــده  نــبــي  ال  كــان  وإذا 
نــبــي،  رســـول  كــل  فـــإن  الــنــبــوة،  مــقــام  مــن  أخـــص  الــرســالــة  مــقــام  ألن 

 .(١ وال يــنــعــكــس»(
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  اإلمــام   رو
ــطِــيــتُ  عْ أُ  ، ــتٍّ بِــسِ ــاءِ  ــبِــيَ نْ األَ ــى  ــلَ عَ لْتُ  فُضِّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «  رســول  قــال  قــال: 
ــتْ  ــلَ ــعِ جُ ، وَ ــنَــائِــمُ ــغَ لْ ــتْ لِــيَ ا ــلَّ حِ أُ ، وَ ــبِ عْ بِــالــرُّ تُ  ــرْ ــصِ نُ ، وَ ــلِــمِ لْــكَ ــعَ ا امِ ــوَ جَ
ــتِــمَ  خُ وَ  ، ــةً ــافَّ كَ ــقِ  ــلْ ــخَ الْ ــى  لَ إِ ــتُ  ــلْ سِ رْ أُ وَ ا،  ــدً ــجِ ــسْ مَ وَ ا  ــورً ــهُ طَ ضُ  األَرْ لِــيَ 

.(٢ )« لــنَّــبِــيُّــونَ ا بِــيَ 
ونــاســخ  الــقــيــامــة،  يــوم  إلــى  مــؤبــد  شــرعــه  أن  خــصــائــصــه  ومــن   -٨

 D  C  B  A  @ تعالى:﴿?  قـــال  قــبــلــه:  الـــشـــرائـــع  لــجــمــيــع 
 ،[٨٥ عـــــمـــــران:  [آل   ﴾L  K  J  I  H  G  F  E

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
الــســيــوطــي: «اســتــدل  قــال   .[٤٨ [الــمــائــدة:   ﴾Z Y X

 .(٣ اآليــة عــلــى أن شــرعــهملسو هيلع هللا ىلص  نــاســخ لــكــل شــرع قــبــلــه»( بــهــذه 
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  اإلمــام   رو
بِي  عُ  مَ يَسْ الَ   ! هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ «وَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال: 
ــنْ  مِ ــؤْ يُ ـــمْ  لَ وَ ــوتُ  ــمُ يَ ــمَّ  ثُ  ، انـِـيٌّ ــرَ ــصْ نَ الَ  وَ  ، يٌّ ـــودِ ـــهُ يَ ـــةِ  مَّ األُ هِ  ـــذِ هَ ــنْ  مِ ـــدٌ  حَ أَ

كثير۴ (١٧٥/١١-١٧٦).  ابن  تفسير    (١)
 .٥٢٣ (٢)  برقم 

ص٣٥٤.  للسيوطي   الكبر الخصائص    (٣)
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.(١ )« لــنَّــارِ ا ــابِ  ــحَ صْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ إِالَّ   ، بِــهِ ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ بِــالَّــذِ
ــا مــنــهــا لــلــتــذكــيــر، ومــن  والــخــصــائــص كــثــيــرة، وإنــمــا ذكــرت بــعــضً

.(٢ ــتــبــت فــي ذلــك( فــلــيــراجــع الــكــتــب الــتــي كُ أراد الــتــوســع 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد   

<J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .١٥٣ (١)  برقم 
۴، شــمــائــل الـــرســـولملسو هيلع هللا ىلص ودالئـــل  (٢)  مــثــل: كــتــاب الــخــصــائــص الــكــبــر لــلــســيــوطــي 
نــبــوتــه، وفــضــائــلــه وخــصــائــصــه البـــن كــثــيــر ۴، والـــجـــامـــع فـــي الــخــصــائــص لــلــشــيــخ 

العازمي.  موسى 

١٥٤HQI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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الكلمة التاسعة عشرة

ملسو هيلع هللا ىلص


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
مــن  لـــغـــيـــره  تـــكـــن  لــــم  بـــخـــصـــائـــص  نـــبـــيـــه  أكــــــرم  قــــد  اهللاچ  فـــــإن 

األنــبــيــاء.
القيامة،  يوم  األرض  عنه  تنشق  من  أول  أنه  خصائصه:  فمن 
فــي  الــبــخــاري   رو الــجــنــة،  يــدخــل  مــن  وأول  الــحــمــد،  ــعــطــى لــواء  ويُ
حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ قـــال: قـــال رســـول  صــحــيــحــه مـــن 
مَ  ــــوْ يَ ـــونَ  ـــقُ ـــعَ ـــصْ يُ لــــنَّــــاسَ  ا ـــــإِنَّ  فَ  ، ــــاءِ ــــبِــــيَ نْ األَ ـــيْـــنَ  بَ وا  ـــيِّـــرُ ـــخَ تُ «الَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 

  .(١ )«... ضُ األَرْ ــنْــهُ  ــقُ عَ ــنْــشَ تَ ــنْ  لُ مَ وَّ ــونُ أَ كُ ــأَ فَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا
قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ـــنْ  مَ لُ  وَّ أَ وَ  ، ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ مَ  آدَ ــــدِ  لَ وَ ـــدُ  ـــيِّ سَ ــــا  نَ «أَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـول  قـــال 

  .(٢ )« ــبْــرُ لْــقَ ــنْــهُ ا ــقُّ عَ ــنْــشَ يَ
 .٢٤١٢ (١)  برقم 

 .٢٢٧٨ برقم  مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء    (٢)

الكلمة التاسعة عشرة
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قــال:  أنـــسگ  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
ضُ  األَرْ ــقُّ  ــشَ ــنْ تَ ــاسِ  الــنَّ لُ  َوَّ ألَ ـــي  نِّ يــقــول: «إِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص   رســول  ســمــعــت 
الَ  وَ ـــدِ  ـــمْ لْـــحَ ا اءَ  ــــوَ لِ ـــى  ـــطَ عْ أُ وَ  ، ـــرُ ـــخْ فَ الَ  وَ ـــةِ  ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ ــتِــي  ــمَ ــجُ ــمْ جُ ـــنْ  عَ
ــلُ  خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ ــا  نَ أَ وَ  ، ــرُ ــخْ فَ الَ  وَ ــةِ  ــيَــامَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ الــنَّــاسِ  ــيِّــدُ  سَ ــا  نَ أَ وَ  ، ــرُ ــخْ فَ

  .(١ )« ــرُ ــخْ فَ الَ  ــةِ وَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــنَّــةَ  الْــجَ
بـــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم  اإلمــــــــام   ورو
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ نَّةِ  الْجَ بَابَ  «آتِي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  مالكگ 
بِــكَ   : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، ــدٌ ــمَّ ــحَ : مُ ــولُ قُ ــأَ فَ ؟  ــتَ نْ ــنْ أَ : مَ نُ ــازِ ــولُ الْــخَ ــيَــقُ فَ  ، ــتِــحُ ــتَــفْ سْ ــأَ فَ

  .(٢ )« ــكَ ــبْــلَ ــدٍ قَ َحَ ــتَــحُ ألِ فْ ، الَ أَ تُ ــرْ مِ أُ
 M﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــعـــظـــمـــى،  الـــشـــفـــاعـــة  عـــطـــي  أُ أنــــه  ومـــنـــهـــا 
 ﴾Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
الــتــأويــل:  أهــل  أكــثــر  جــريــر۴: «قــال  ابــن  قــال   .[٧٩ [اإلســـراء: 
لــلــنــاس،  لــلــشــفــاعــة  الــقــيــامــة  يــوم  ملسو هيلع هللا ىلص  يــقــومــه  الـــذي  الــمــقــام  هــو  ذلــك 

.(٣ لــيــريــحــهــم ربــهــم مــن عــظــيــم مــا هــم فــيــه مــن شــدة ذلــك الــيــوم»(
اهللاک  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
بْلِي،  قَ دٌ  حَ أَ نَّ  طَهُ عْ يُ لَمْ  ا  سً مْ خَ طِيتُ  عْ « أُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال: 

  .(٤ )« ــةَ ــاعَ ــفَ الــشَّ ــطِــيــتُ  عْ أُ مــنــهــا..وَ فــذكــر 
جيد.  إسناده  محققوه:  وقال   ،١٢٤٦٩ برقم   (٤٥١/١٩)  (١)

 .١٩٧ (٢)  برقم 
جرير۴ (٥٢٣٦/٧). ابن  تفسير    (٣)

.٥٢١ مسلم  صحيح   ،٣٣٥ البخاري  صحيح    (٤)

١٥٦HRI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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يشفع  التي  العظمى  الشفاعة  بذلك  «يعني  كثير۴:  ابن  قال 
فيها  إليه  يرغب  التي  وهي  القضاء،  لفصل  ليأتي  ک  اهللا  عند  فيها 
الــخــلــق كــلــهــم، حــتــى الــخــلــيــل إبــراهــيــمگ ومــوســى الــكــلــيــمگ، 
وســــائــــر الــنــبــيــيــن والـــمـــرســـلـــيـــن والـــمـــؤمـــنـــيـــن، ويـــعـــتـــرف بـــهـــا األولـــــون 

غيره»(١). دون  بها  اختُص  التي  الشفاعة  هي  فهذه  واآلخرون، 
ومــا تــأخــر، قــال تــعــالــى:  ــفــر لــه مــا تــقــدم مــن ذنــبــه  ومــنــهــا: أنــه غُ

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '﴿
.[٢ 5 6﴾ [الــفــتــح: 

قال ابن كثير۴: «هذا من خصائصه - صلوات اهللا وسالمه 
عــلــيــه - الــتــي ال يــشــاركــه فــيــهــا غـــيـــره، ولــيــس فـــي حــديــث صــحــيــح فــي 
ــفــر لــه مــا تــقــدم مــن ذنــبــه ومــا تــأخــر، وهــذا  ثــواب األعــمــال لــغــيــره أنــه غُ
وســالمــه  اهللا  صــلــوات  وهـــو -  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  لــرســول  عــظــيــم  تــشــريــف  فــيــه 
ينلها  لم  التي  واالستقامة  والبر  الطاعة  على  أموره  جميع  في   - عليه 
على  البشر  أكمل  وهو  اآلخرين،  من  وال  األولين  من  ال  سواه،  بشر 

واآلخرة»(٢). الدنيا  في  وسيدهم  اإلطالق، 
أعــظــم  حــوضــه  وأن  الــكــوثــر،  نــهــر  عــطــي  أُ أنــه  خــصــائــصــه:  ومــن 
 ﴾Y  X  W  V﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  األنــــــبــــــيــــــاء،  حـــــيـــــاض 

.[١ [الــكــوثــر: 
باختصار. والمالحم (١٧٥/٢)  الفتن  في  النهاية    (١)

كثير۴ (٨٨/١٣).  ابن  تفسير    (٢)
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حـــيـــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  وأحـــــمـــــد  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
فـــرفـــع  إغــــفــــاة،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  أغـــفـــى  قـــــال:  گ  مـــالـــك  بــــن  أنــــس 
ـــالَ  ؟ قَ ـــتَ ـــكْ ـــحِ ضَ وإمـــا قـــالـــوا لـــه: لِـــمَ  ــا، إمـــا قـــال لــهــم،  رأســـه مــتــبــســمً

 !  ﴿  : أَ ـــرَ ـــقَ فَ  ،« ةٌ ـــــورَ سُ ـــا  آنِـــفً ـــيَّ  ـــلَ عَ ــــتْ  لَ ــــزِ نْ أُ ــــهُ  نَّ «إِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ــــــولُ  سُ رَ
ــــلْ  :  «هَ ــــــالَ قَ ـــا،  ـــهَ ـــمَ ـــتَ خَ ـــى  ـــتَّ حَ  ،﴾  X W V  $ # "
ــرٌ  ــهْ نَ ـــو  : «هُ ـــالَ قَ  ، ـــمُ ـــلَ عْ أَ ـــهُ  ـــولُ سُ رَ وَ اُهللا  ـــوا:  ـــالُ قَ ؟»  ـــرُ ثَ ـــوْ ـــكَ لْ ا ـــا  مَ ونَ  رُ ــــدْ تَ
ــتِــي  مَّ ــيْــهِ أُ ــلَ دُ عَ ــرِ تَ  ، ــثِــيــرٌ كَ ــيْــرٌ  ــيْــهِ خَ ــلَ ، عَ ــنَّــةِ فِــي الْــجَ ــلَّ  جَ ــزَّ وَ بِّــي عَ ــطــانِــيــه رَ عْ أَ

  .(١ )« اكِــبِ ــوَ لْــكَ دُ ا ــدَ ــتُــهُ عَ آنِــيَ  ، ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
اهللا  عــبــد  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ةُ  يرَ سِ ي مَ ضِ وْ ابن عمرو بن العاصک قال: قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «حَ
نَ  مِ يَبُ  طْ أَ هُ  يحُ رِ وَ  ،(٢) قِ رِ ــوَ الْ نَ  مِ يَضُ  بْ أَ هُ  ــاؤُ مَ وَ  ، اءٌ ــوَ سَ ــاهُ  ايَ وَ زَ وَ  ، رٍ هْ شَ
هُ  دَ عْ بَ أُ  ظْمَ يَ الَ  فَ نْهُ  مِ بَ  ــرِ شَ نْ  مَ فَ  ، اءِ مَ السَّ ومِ  نُجُ كَ  (٣) هُ انُ كِيزَ وَ  ، كِ سْ الْمِ

ا»(٤).   بَدً أَ
جــنــدبگ  بــن  ســمــرة  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
نَ  ــوْ ــاهَ ــبَ ــتَ يَ ــم  ــهُ إنَّ وَ ــا،  ضً ــوْ حَ ــبِــيٍّ  نَ لِّ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ لِكُ رســول  قــال  قــال: 

  .(٥ )« ةً دَ ارِ ــمْ وَ هُ ــثَــرَ كْ ــونَ أَ كُ نْ أَ ــو أَ جُ نِّــي أرْ إِ ، وَ ةً دَ ارِ ــثَــرُ وَ كْ ــمْ أَ ــهُ يُّ أَ
(١)  صحيح مسلم برقم ٤٠٠، ومسند اإلمام أحمد (٥٤/١٩-٥٥) برقم ١١٩٩٦ واللفظ له.

مسلم (٥٥/١٥). صحيح  شرح  الفضة،  أي  الورق  النووي۴:  قال    (٢)
األباريق. وهي  الكاف،  بضم  كوز،  جمع  الكيزان:    (٣)
.٢٢٩٢ مسلم  وصحيح   ،٦٥٧٩ البخاري  صحيح    (٤)

الصحيحة (١١٧/٤-١٢٠)  السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ  وقال   ،٢٤٤٣ برقم    (٥)

١٥٨HRI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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بنبيناملسو هيلع هللا ىلص  فالمختص  ثبت،  «إن  حجر۴:  ابن  الحافظ  قال 
الـــكـــوثـــر الــــذي يـــصـــب مـــن مـــائـــه فـــي حـــوضـــه، فـــإنـــه لـــم يــنــقــل نــظــيــره 

.(١ ووقــع االمــتــنــان عــلــيــه بــه فــي ســورة الــكــوثــر»( لــغــيــره، 
قــال  الـــقـــرآن،  فــي  بــحــيــاتــه  تــعــالــى  اهللا  إقــســام  خــصــائــصــه:  ومـــن 
قـــال    ،[٧٢ [الـــحـــجـــر:   ﴾- , + * ) (﴿ تـــعـــالـــى: 
ابــــن جــــريــــر۴: «يــــقــــول تـــعـــالـــى لـــنـــبـــيـــه مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص: وحـــيـــاتـــك يــا 
لفي  يقول:   ،﴾- , + * ﴿ قريش  من  قومك  إن  محمد، 

.(٢ يــتــرددون»( ضــاللــتــهــم وجــهــلــهــم 
هــذا  وفــي  قــال ابــن كــثــيــر۴: «أقــســم تــعــالــى بــحــيــاة نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص، 

.(٣ شــرف عــظــيــم، ومــقــام رفــيــع، وجــاه عــريــض»(
ا  نفسً بــرأ(٥)  ومــا  ذرأ(٤)،  ومــا  اهللا،  خلق  عــبــاسک: «مــا  ابــن  قــال 
غيره،  أحــد  بحياة  أقــســم  اهللا  سمعت  ومــا  محمدملسو هيلع هللا ىلص،  مــن  عليه  أكــرم 

 .(٦)«[٧٢ -﴾ [الحجر:   ,  +  *  )  (﴿ تعالى:  قال 
في  أحمد  اإلمام   رو قبره،  في  عنه  يُسأل  الميت  أن  ومنها: 

صحيح. أو  حسن  طرقه  بمجموع  الحديث  إن  القول:  وحصيلة   ،١٥٨٩ برقم 
(١)  فتح الباري (٤٦٧/١١).

جرير۴ (٤٩٠٨/٦). ابن  تفسير    (٢)
كثير۴ (٢٦٩/٨). ابن  تفسير    (٣)

(٤)  ذرأ: أي خلق.
(٥)  برأ: أي خلق.

جرير۴ (٤٩٠٨/٦). ابن  تفسير    (٦)

=
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ــةُ  ــنَ فِــتْ ا  مَّ أَ فَ  ...» قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  مــســنــده 
 ، ـحُ ــالـِ الــصَّ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــانَ  كَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــونَ لُ ـــأَ ـــسْ تُ ـــنِّـــي  عَ ، وَ ــنُــونَ ــتَ ــفْ تُ ــبـِـي  فَ  ، ـــبْـــرِ ـــقَ لْ ا
؟  ــنْــتَ كُ فِــيــمَ   : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــوفٍ ــعُ ــشْ مَ الَ  وَ  ، عٍ ــزِ فَ ــرَ  ــيْ غَ هِ  ــرِ ــبْ قَ فِــي  ــلِــسَ  جْ أُ
؟  ــمْ ــيــكُ فِ ـــانَ  كَ ي  ــــذِ لَّ ـــلُ ا جُ الـــرَّ ا  ـــذَ ـــا هَ : مَ ـــالُ ـــقَ ـــيُ فَ ؟  مِ ـــــالَ سْ اإلِ فِـــي   : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
ـــزَّ  عَ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــدِ  ـــنْ عِ ــــنْ  مِ ـــاتِ  ـــنَ ـــيِّ ـــبَ بِـــالْ ـــا  نَ ـــاءَ جَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ولُ  سُ دٌ رَ مَّ حَ مُ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ

 .(١ ...الــحــديــث»( ــنَــاهُ قْ ــدَّ ــصَ فَ  ، ــلَّ جَ وَ
ومــنــهــا: أنـــه رحـــمـــة لــلــعــالــمــيــن حــتــى لــلــكــفــار بــتــأخــيــر الـــعـــذاب، 

ولـــم يــعــاجــلــوا بــالــعــقــوبــة كــســائــر األمـــم الــســابــقــة، قـــال تــعــالــى: ﴿½ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾
 c  b  a  `﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال   ،[٣٣ [األنــــــفــــــال:   ﴾Ê

.[١٠٧ [األنبياء:   ﴾e  d
املسو هيلع هللا ىلص  مــحــمــدً جــعــل  اهللا  أن  تــعــالــى  كــثــيــر۴: «يــخــبــر  ابــن  قــال 
هــذه  ـــبِـــلَ  قَ فــمــن  كــلــهــم،  لــهــم  رحــمــة  أرســـلـــه  أي:  لــلــعــالــمــيــن،  رحــمــة 
ردها  ومن  واآلخرة،  الدنيا  في  سعد  النعمة،  هذه  وشكر  الرحمة 

.(٢ واآلخــرة»( وجــحــدهــا خــســر فــي الــدنــيــا 
رو اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى األشعري 
وبــقــي  أحــدهــمــا  رفــع  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  عــهــد رســول  عــلــى  قــال: «أمــانــان كــانــا 

 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ اآلخـــــر: 
(١)  (١٢/٤٢-١٣) برقم ٢٥٠٨٩، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

كثير۴ (٤٥٨/٩). ابن  تفسير    (٢)
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.(١ )«[٣٣ Ê É È﴾ [األنــفــال: 
ا، قــال  أزواجــــه مـــن بــعــده أبــــدً ومـــن خــصــائــصــه: تــحــريــم نــكــاح 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٥٣ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É﴾ [األحــزاب: 

مــن  أن  عـــلـــى  قـــاطـــبـــة  الـــعـــلـــمـــاء  كـــثـــيـــر۴: «أجــــمــــع  ابــــن  قــــال 
أن  غــيــره  عــلــى  يــحــرم  أنـــه  أزواجــــه  مـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  عــنــهــا  تــوفــي 
واآلخـــرة وأمــهــات  يــتــزوجــهــا مــن بــعــده، ألنــهــن أزواجـــه فــي الــدنــيــا 

.(٢ الــمــؤمــنــيــن»(
قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   رو
فِــي  ــتِــي  جَ وْ زَ ــونِــي  ــكُ تَ نْ  أَ ــنَ  ــيْ ضَ ــرْ تَ ــا  مَ لــهــا: «أَ قــال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  «أن 
يَا  نْ الدُّ فِي  تِي  جَ وْ زَ نْتِ  أَ «فَ  : الَ قَ  ، واهللاِ بَلَى   : لْتُ قُ ةِ؟»  رَ اآلخِ وَ يَا  نْ الدُّ

.(٣ )« ةِ ــرَ اآلخِ وَ
 رو لــــنــــار:  وا الـــجـــنـــة  عـــلـــى  أطـــلـــعـــه  اهللا  أن  خـــصـــائـــصـــه:  ومــــن 
وابـــن حــبــان فـــي صــحــيــحــه مــن  الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا 
إِلَى  تُ  «نَظَرْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  زيدک  بن  أسامة  حديث 
ــرُ  ــثَ كْ ا أَ ــإِذَ فَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي  تُ  ــرْ ــظَ نَ ، وَ ــاكِــيــنُ ــسَ ــمَ لْ ــا ا ــلِــهَ هْ ــرُ أَ ــثَ كْ ا أَ ــإِذَ فَ  ، ــنَّــةِ ــجَ الْ
ـــرَ  مِ أُ ـــدْ  قَ ــارُ  ــفَّ ــكُ لْ ا ا  إِذَ وَ  ، ــونَ ــوسُ ــبُ ــحْ مَ ــدِّ  لْــجَ ا ـــلُ  هْ أَ ا  إِذَ وَ  ، ــاءُ ــسَ الــنِّ ــا  ــهَ ــلِ هْ أَ

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،١٩٥٠٦ برقم   (٢٦٤/٣٢)  (١)
كثير۴ (٢٠٨/١١). ابن  تفسير    (٢)

.٧٠٥٣ برقم  حبان۴  ابن  صحيح    (٣)
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 .(١ )« لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــمْ  بِــهِ
قــال ابــن حــبــان فــي صــحــيــحــه: «اطــالعــهملسو هيلع هللا ىلص إلــى الــجــنــة والــنــار 
ا  وفرقً عليه،  اهللاچ  من  تفضالً  العيان  ونظره  بجسمه،  كان  ا  معً

.(٢ فــرق بــه بــيــنــه وبــيــن ســائــر األنــبــيــاء عــلــيــهــم الــصــالة والــســالم»(
ومــــن خـــصـــائـــصـــه: إيــــتــــاؤه جــــوامــــع الـــكـــلـــم، ومـــفـــاتـــيـــح خـــزائـــن 
أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو األرض: 
 ، ـــلِـــمِ ـــكَ لْ ا ـــعِ  امِ ـــوَ بِـــجَ ـــتُ  ـــثْ ـــعِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «بُ رســـول  قـــال  قـــال:  هـــريـــرةگ 
ـنِ  ئـِ ا ــزَ ــاتِــيــحِ خَ ــفَ بِــمَ ـيــتُ  تـِ ــتُــنـِـي أُ يْ أَ ـمٌ رَ ــائـِ نَ ـــا  نَ ــا أَ ــنَ ــيْ بَ ، وَ ــبِ عْ ـالــرُّ بـِ تُ  ـــرْ ـــصِ نُ وَ
فـــذهـــب  هــــريــــرةگ:  أبــــو  قــــال   .(٣ ي»( ـــــــــدِ يَ ــــي  فِ ــــتْ  ــــعَ ضِ ــــوُ فَ ضِ  األَرْ

.(٤ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأنــتــم تــنــتــشــلــونــهــا( رســول 
قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن حـــجـــر۴: «جـــوامـــع الـــكـــلـــم الـــتـــي خــص 
الــلــفــظ  الــقــلــيــل  الــمــوجــز  بــالــقــول  يــتــكــلــم  كــان  أنــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  بــهــا 

.(٥ الــكــثــيــر الــمــعــانــي»(
في  فوضعت  األرض  خزائن  بمفاتيح  أتيت  «قولهملسو هيلع هللا ىلص:  قال: 
مــن  وجنوده  ألمته  فتح  ما  إلى  إشارة  هذا  يكون  أن  يحتمل  يدي: 
حبان۴  ابن  وصحيح   ،٢٧٣٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥١٩٦ البخاري  صحيح    (١)

له. واللفظ   ٧٤١٣ برقم 
.١٣٠٥ برقم  حبان۴  ابن  صحيح    (٢)

.٥٢٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٩٧٧ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
تستخرجونها. أي    (٤)

بتصرف. الباري (١٢٨/٦)  فتح    (٥)

١٦٢HRI @ÚÌÏj‰€a @Ú‰é€aÎ @·Ìäÿ€a @Êeä‘€a @ø a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @óˆbñÅ@Âfl
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منه  المراد  يكون  أن  ويحتمل  وقيصر،   كسر كخزائن  الخزائن، 
الــبــلــدان  ســتــفــتــح  أي  والــفــضــة،  كــالــذهــب  فــيــهــا  الــتــي  األرض  مــعــادن 

.(١ والــخــزائــن فــتــكــون ألمــتــهملسو هيلع هللا ىلص»( الــتــي فــيــهــا هــذه الــمــعــادن 
مــن  مـــســـنـــده  فــــي  وأحــــمــــد  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  اإلمـــــــام   رو
لِــيَ   (٢ ) وَ زَ هَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  اللَّ رســول  قــال  قــال:  ثــوبــانگ  حــيــث 
ا  غُ مَ يَبْلُ سَ ــتـِـي  مَّ أُ ــكَ  ــلْ مُ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ بَ ــارِ ــغَ مَ وَ ــا  ــهَ قَ ــارِ ــشَ مَ ـــتُ  يْ أَ ـــرَ فَ  ، ضَ األَرْ
.(٥ )(٤ )«(٣ ) يَضَ بْ األَ وَ رَ  مَ األَحْ نِ  يْ نْزَ الْكَ طِيتُ  عْ أُ إِنِّي  وَ ا،  نْهَ مِ لِي    وَ زَ

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

السنة (١٩٩/١٣). شرح   (١)
زو: أي جمع.  (٢)

كنزي  والمراد  والفضة،  الذهب  بالكنزين  المراد  العلماء:  قال  النووي۴:  قال   (٣)
كــســر وقــيــصــر مــلــكــي الــعــراق والـــشـــام، فــيــه إشـــارة إلـــى أن مــلــك هـــذه األمـــة يــكــون 
الجنوب  جهتي  في  وأما  وقع،  وهكذا  والمغرب  المشرق  جهتي  في  امتداده  معظم 
والــشــمــال فــقــلــيــل بــالــنــســبــة إلـــى الــمــشــرق والـــمـــغـــرب، وصـــلـــوات اهللا وســـالمـــه عــلــى 
رســـولـــه الــــذي ال يــنــطــق عـــن الـــهـــو إن هـــو إال وحـــي يـــوحـــى. شـــرح صــحــيــح مــســلــم 

.(٢٢٢/١٨) للنووي 
له. واللفظ   ،٢٢٣٩٥ برقم  أحمد (٧٨/٣٧)  ومسند   ،٢٨٨٩ برقم  مسلم  صحيح    (٤)

العازمي. موسى  للشيخ  الخصائص  في  الجامع  انظر:    (٥)
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الكلمة العشرون


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
األسماء  وكثرة  وأشرفها،  البالد  أفضل  من  العرب  جزيرة  فإن 
تـــدل عــلــى شـــرف الــمــســمــى، ولـــهـــذه الـــجـــزيـــرة جــمــلــة أســـمـــاء، كــلــهــا 
العرب)  و(أرض  العرب)  (جزيرة  منها  غير،  ال  العرب  إلى  مضافة 
و(بــــــالد الــــعــــرب) و(ديـــــــار الــــعــــرب) و(الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة) و(شـــبـــه 

العربية). الجزيرة 
أن  كــمــا  فــيــهــا،  صــنــف  مـــا  كـــثـــرة  ـــا  أيـــضً شــرفــهــا  عــلــى  يـــدل  ومـــمـــا 
اهللا  فــقــد حــمــاهــا  فــي الــعــالــم،  جــزيــرة  جــزيــرة الــعــرب أكــبــر شــبــه  شــبــه 
ـــا،  ـــا وشـــرقً ـــا وجـــنـــوبً تــعــالــى بــثــالثــة أبـــحـــر مـــن جــهــاتــهــا الـــثـــالث، غـــربً
الشمالي،  طرفه  على  مدينة  م)  لْزُ و(القُ لزم،  القُ بحر  ا  غربً فيحدها 
األحمر)،  (البحر  باسم  اآلن  المعروف  وهو  الحبشة،  بحر  ويُقال 
ــا خــلــيــج  ويــقــال: بــحــر الــيــمــن، وشــرقً ــا بــحــر الــعــرب،  ويــحــدهــا جــنــوبً
والــتــحــديــد مــن هــذه الــجــهــات الــثــالث  الــبــصــرة (الــخــلــيــج الــعــربــي)، 
تــــفــــاق بـــيـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن، والـــفـــقـــهـــاء،  بــــاألبــــحــــر الــــمــــذكــــورة مـــحـــل ا

الكلمة العشرون
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والــمــؤرخــيــن، والــجــغــرافــيــيــن وغــيــرهــم.
أهل  بعض  ذلك  في  وتبعه  تيمية۴  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
 ،(٢ البصرة( بحر  إلى   (١ م( لْزُ القُ بحر  من  هي  العرب  «جزيرة  اللغة: 
أوائــل الــشــام، بــحــيــث كــانــت تــدخــل  ومــن أقــصــى حــجــر بــالــيــمــن إلــى 
كانت  األرض  هذه  وفي  الشام،  فيها  تدخل  وال  دارهم،  في  اليمن 

.(٣ الــعــرب حــيــن الــبــعــث وقــبــلــه»(


األولــــى،  وداره  األول،  ومــعــلــمــه  اإلســـــالم،  حــــرم  أنـــهـــا    
فــمــنــهــا انــطــلــق اإلســالم لــيــعــم أرجــاء الــمــعــمــورة.

عــلــى  الــجــزيــرة  أهـــل  اجــتــمــاع  مــن  يــئــس  قــد  الــشــيــطــان  إن   
بن  جابر  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو تعالى،  باهللا  الشرك 
هُ  ــدَ ــبُ ــعْ يَ نْ  أَ ـسَ  يـِ أَ ــدْ  قَ ــانَ  ــطَ ــيْ الــشَّ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ک  اهللا  عــبــد 

  .(٤ )« ــمْ ــنَــهُ ــيْ بَ يــشِ  ــرِ الــتَّــحْ فِــي  لَــكِــنْ  ، وَ بِ ــرَ لْــعَ ةِ ا يــرَ ــزِ فِــي جَ ــونُ  ــلُّ ــصَ لْــمُ ا
دار  والــجــزيــرة  هــذا،  يــومــنــا  إلــى  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص   اهللا  بــعــث  أن  ومــنــذ 
م: هـــو الــمــســمــى اآلن بــالــبــحــر األحـــمـــر، انـــظـــر: مــعــجــم الــبــلــدان لــيــاقــوت  ـــزُ ـــلْ بــحــر الـــقُ  (١)

 .(٢٧٤/١) الحموي 
ا بحر فارس، معجم البلدان  مي قديمً بحر البصرة: هو المسمى بالخليج العربي، وسُ  (٢)

 .(٢٧٣/١-٢٧٤) الحموي  لياقوت 
 .(٤٥٤/١) المستقيم  الصراط  اقتضاء   (٣)

.٢٨١٢ برقم   (٤)

١٦٦lä»€a @ÒäÌåu @óˆbñÅ @Âfl
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فترات  على  جزئيًا  إال  فيها  الشرك  يُعرف  ولم  الحمد،  وهللا  إسالم 
إلى  يردهم  من  األزمان   مد على  اهللا  يُهيئ  ثم  أفراد،  أو  فرد  في 

ديــنــهــم الــحــق.
اإلسالم؛  أهل  على  اإلسالم  في  وقف  العرب  جزيرة  أن   
فهي  بحقهما،  وقام  اهللا  رسول  محمد  اهللا  إال  إله  ال  قال  من  على 
بــشــركــه  ــا  خــبــيــثً الــمــشــرك  كـــان  ولــمــا  طــيــب،  إالَّ  يــقــطــنــهــا  ال  طــيــبــة  دار 

جــزيــرة الــعــرب. حــرمــت عــلــيــه 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو بــذلــك،  الــنــصــوص  وردت  وقــد 
ودَ  الْيَهُ نَّ  جَ رِ ُخْ «ألَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  کأن  اهللا  عبد  بن  جابر  حديث 

  .(١ ــا»( ــلِــمً ــسْ إِالَّ مُ عَ  دَ ــتَّــى الَ أَ ، حَ بِ ــرَ لْــعَ ةِ ا يــرَ ــزِ ــنْ جَ  مِ ــارَ الــنَّــصَ وَ
قالت:  عائشةڤ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   ورو

.(٢ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ال يــتــرك بــجــزيــرة الــعــرب ديــنــان»( «آخــر مــا عــهــد رســول 
أن  عــــــبــــــاسک  بـــــــن  ا حـــــديـــــث  مــــــن  لـــــبـــــخـــــاري  ا صــــحــــيــــح  وفـــــــي 
ــيــنَ  كِ ــرِ ــشْ ــمُ لْ ـــوا ا جُ ـــرِ خْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أوصـــى عــنــد مــوتــه بــثــالث، مــنــهــا: «أَ

.(٣ )« بِ ــرَ لْــعَ ةِ ا يــرَ ــزِ ــنْ جَ مِ
مــســنــد اإلمــــام أحـــمـــد مـــن حـــديـــث أبـــي عــبــيــدةگ قـــال:  وفـــي 

.١٧٦٧ برقم   (١)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،٢٦٣٥٢ برقم   (٣٧١/٤٣-٣٧٢)  (٢)

.٣١٦٨ برقم   (٣)
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ـــلِ  هْ أَ ــازِ وَ ــجَ ــحِ ـــلِ الْ هْ ــودَ أَ ــهُ يَ ـــوا  جُ ـــرِ خْ آخــر مــا تــكــلــم بــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «أَ
وا  ذُ اتَّخَ ينَ  الَّذِ النَّاسِ  ارَ  رَ شِ نَّ  أَ وا  لَمُ اعْ وَ  ، بِ رَ الْعَ ةِ  يرَ زِ جَ نْ  مِ انَ  رَ نَجْ

.(١ )« ــدَ ــاجِ ــسَ ــمْ مَ ــبِــيَــائِــهِ نْ ــبُــورَ أَ قُ


جــزيــرة الــعــرب لــالســتــيــطــان بــهــا. فــلــيــس لــكــافــر دخــول   -١
بها،  لكافر  اإلقامة  بشرط  لكافر،  الذمة  عقد  لإلمام  ليس   -٢

فــإن عــقــده فــهــو بــاطــل.
ا،  دارً الـــعـــرب  جـــزيـــرة  مـــن  شـــيء  اتـــخـــاذ  لــلــكــافــر  لــيــس  أنـــه   -٣

أو بــنــاء عــلــيــهــا. بــتــمــلــك أرضٍ 
الــجــزيــرة،  أرض  عــلــى  مــات  فــإن  بــهــا،  كــافــر  جــيــفــة  تــدفــن  ال   -٤
عماء  في  جيفته  فتغيب  كالتعفن،  للضرورة  إال  عنها  نقل 

األرض ال فــي مــقــبــرة تــعــد لــهــم. مــن 
أجـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى تـــحـــريـــم بـــنـــاء الـــمـــعـــابـــد الـــكـــفـــريـــة مــثــل   -٥
قبلتين  اجتماع  يجوز  ال  وأنه  المسلمين،  بالد  في  الكنائس 
شيء  فيها  يظهر  أن  وال  المسلمين،  بالد  من  واحد  بلد  في 
وقــد  غــيــرهــا،  وال  مــعــابــد  وال  كــنــائــس  ال  الــكــفــر،  شــعــائــر  مــن 
صــدرت فــتــو مــن الــلــجــنــة الــدائــمــة بــشــأن الــمــعــابــد الــكــفــريــة 

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال   ،١٦٩١ برقم   (٢٢١/٣)  (١)

١٦٨lä»€a @ÒäÌåu @óˆbñÅ @Âfl
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مــثــل الــكــنــائــس، هـــذا نــصــهــا: «الــحــمــد هللا وحــــده والــصــالة 
والــــســــالم عـــلـــى مــــن ال نـــبـــي بــــعــــده... وبــــعــــد: فـــقـــد اطــلــعــت 
الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة واإلفـــتـــاء عــلــى مـــا ورد 
المقيدة  المستفتين  من  عدد  من  العام  المفتي  سماحة  إلى 
اســتــفــتــاءاتــهــم فــي األمــانــة الــعــامــة لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء بــرقــم 
-١٣٢٦-١٣٢٧) ورقـــم  ١٤٢١/١/٥هـــــ،  وتــاريــخ   (٨٦)

المعابد  بناء  حكم  بشأن  ١٤٢١/٣/٢هـ،  وتاريخ   (١٣٢٨
 ،للنصار الكنائس  بناء  مثل:  العرب  جزيرة  في  الكفرية 
يــخــصــص  أن  أو  الـــكـــفـــرة،  مـــن  وغـــيـــرهـــم  لــلــيــهــود  والــمــعــابــد 
ــا لــلــعــمــالــة الـــكـــافـــرة لــديــه  أو مــؤســســة مــكــانً صـــاحـــب شـــركـــة 

الخ. الكفرية...  عباداتهم  فيه  يؤدون 
دين  كــل   
ــعــد لــلــعــبــادة على  غــيــر ديــن اإلســالم فــهــو كــفــر وضــالل، وكــل مــكــان يُ
إال  اهللا  عبادة  تجوز  ال  إذ  وضالل،  كفر  بيت  فهو  اإلسالم  دين  غير 
بــمــا شــرع ڽ فــي اإلســـالم، وشــريــعــة اإلســالم خــاتــمــة الــشــرائــع، 
عليه  مجمع  وهذا  قبلها،  لما  وناسخة  واإلنس  الجن  للثقلين  عامة 

تعالى. اهللا  بحمد 
ومــن زعــم أن الــيــهــود عــلــى حــق، أو الــنــصــار عــلــى حــق، ســواء 
رسوله  وسنة  تعالى  اهللا  لكتاب  مكذب  فهو  غيرهم  من  أو  منهم  كان 
عــي  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص وإجــمــاع األمـــة، وهـــو مــرتــد عــن اإلســـالم إن كـــان يــدَّ
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ذلك.  عليه  يخفى  ممن  مثله  كان  إن  عليه  الحجة  إقامة  بعد  اإلسالم 
 ﴾{  z  y  x  w  v  u﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــال 

 w  v  u  t  s  r﴿ شــــأنــــه:  عــــز  وقــــــال   .[٢٨ [ســــبــــأ: 
 I  H﴿ ڽ:  وقــال   .[١٥٨ y﴾ [األعـــراف:   x
 A  @  ?﴿ وقالچ:   .[١٩ عمران:  L﴾ [آل   K  J
 z﴿ ڽ:  وقــال   .[٨٥ عــمــران:  F﴾ [آل   E  D  C  B
 ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

 .[٦ [البينة:   ﴾¬  «  ª
نَ  ــا قــال: «كَ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  وغــيــرهــمــا  لــصــحــيــحــيــن  ا فــي  وثــبــت 
 .(١ ) « ـــةً مَّ ـــا عَ ـــاسِ  لـــنَّ ا ـــى  لَ إِ ـــتُ  ـــثْ ـــعِ بُ وَ  ، ـــةً ـــاصَّ خَ ـــهِ  مِ ـــوْ قَ ـــى  لَ إِ ـــثُ  ـــعَ ـــبْ يُ لـــنَّـــبِـــيُّ  ا
يــقــتــضــي  الذي  لــكــفــر  ا تــحــريــم  ين:  لدِّ ا ضروريات  مــن  صار  ولــهــذا 
ومــنــه  اإلسالم،  شريعة  في  جاء  ما  خالف  على  هللا  لتعبد  ا تحريم 
أو  نــيــة  نــصــرا أو  يــهــوديــة  مــنــســوخــة  ئــع  شــرا وفــق  بــد  مــعــا بــنــاء  تــحــريــم 
تــعــتــبــر  غــيــرهــا  أو  كــنــيــســة  كــانــت  ســـواء  بــد  لــمــعــا ا تــلــك  ألن  غــيــرهــا؛ 
خـــالف  عـــلـــى  فـــيـــهـــا   تـــــؤد لــــتــــي  ا لــــعــــبــــادات  ا ألن  كـــفـــريـــة،  بـــد  مـــعـــا
لــهــا،  لــمــبــطــلــة  وا قــبــلــهــا  ئــع  لــشــرا ا لــجــمــيــع  لــنــاســخــة  ا اإلسالم  شــريــعــة 

 E  D  C  B﴿ لــهــم:  وأعــمــا لــكــفــار  ا عـــن  يــقــول  تــعــالــى  واهللا 
.[٢٣ لــفــرقــان:  K﴾ [ا  J  I  H  G  F

ولـــهـــذا أجـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى تـــحـــريـــم بـــنـــاء الـــمـــعـــابـــد الــكــفــريــة 
.٥٢١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٣٥ برقم  البخاري  صحيح   (١)

١٧٠lä»€a @ÒäÌåu @óˆbñÅ @Âfl
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قبلتين  اجتماع  يجوز  ال  وأنه  المسلمين،  بالد  في  الكنائس  مثل: 
شعائر  من  شيء  فيها  يكون  وأالَّ  اإلسالم،  بالد  من  واحد  بلد  في 
الكنائس  هدم  وجوب  على  وأجمعوا  غيرها،  وال  كنائس  ال  الكفار 
وال  اإلسالم،  أرض  فــي  حــدثــت  أُ إذا  الــكــفــريــة  الــمــعــابــد  مــن  وغــيــرهــا 

األمــر فــي هــدمــهــا بــل تــجــب طــاعــتــه. تــجــوز مــعــارضــة ولــي 

بـــنـــاء  أن  عــــلــــى   – تــــعــــالــــى  اهللا  رحــــمــــهــــم   – لــــعــــلــــمــــاء  ا وأجـــــمـــــع 
ــا  الــمــعــابــد الــكــفــريــة ومــنــهــا: الــكــنــائــس فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب أشـــد إثــمً
ــا، لــألحــاديــث الــصــحــيــحــة الــصــريــحــة بــخــصــوص الــنــهــي  جــرمً وأعــظــم 
قــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال  الــعــرب، مــنــهــا  جــزيــرة  فــي  ديــنــيــن  اجــتــمــاع  عــن 
وغــيــره  مــالــك  اإلمـــام  رواه   .(١ )« بِ ــــرَ ــــعَ لْ ا ةِ  يـــرَ ـــزِ جَ فِـــي  ـــانِ  يـــنَ دِ ــعُ  ــمِ ــتَ ــجْ يَ

وأصــلــه فــي الــصــحــيــحــيــن.

يـــجـــوز  ال  الـــتـــي  وقـــاعـــدتـــه  اإلســــــالم،  حــــرم  الــــعــــرب:  فـــجـــزيـــرة 
وال  الــتــجــنــس بــجــنــســيــتــهــا،  وال  اإلذن لــكــافــر الخــتــراقــهــا،  أو  الــســمــاح 
ــاد الــصــلــيــب، فــال  الــتــمــلــك فــيــهــا، فــضــالً عـــن إقـــامـــة كــنــيــســة فــيــهــا لــعــبَّ
بــعــث  الـــذي  اإلســـالم  ديـــن  هــو  ا  واحــــدً ـا  ديــنـً إال  ديــنــان  فــيــهــا  يــجــتــمــع 
قــبــلــة  إال  قــبــلــتــان  فــيــهــا  يــكــون  وال  املسو هيلع هللا ىلص،  مــحــمــدً ورســولــه  نــبــيــه  بــه  اهللا 
الــذي  هللا  واحــدة هــي قــبــلــة الــمــســلــمــيــن إلــى الــبــيــت الــعــتــيــق، والــحــمــد 
هذه  عن  الكفرية  المعابد  هذه  صد  إلى  البالد  هذه  أمر  والة  وفَّق 

ص١٦٧. تخريجه  سبق   (١)
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األرض اإلســالمــيــة الــطــاهــرة.
الــمــعــابــد  مـــن  اإلســــالم  أعــــداء  جــلــبــه  مــمــا  الــمــشــتــكــى  اهللا  وإلـــى 
الـــكـــفـــريـــة مـــن الـــكـــنـــائـــس وغـــيـــرهـــا فـــي كــثــيــر مـــن بــــالد الــمــســلــمــيــن.. 

اهللا أن يــحــفــظ اإلســالم عــن كــيــدهــم ومــكــرهــم. نــســأل 
وبــهــذا يــعــلــم أن الــســمــاح والـــرضـــا بــإنــشــاء الــمــعــابــد الــكــفــريــة مثل 
الــكــنــائــس أو تــخــصــيــص مــكــان لــهــا فـــي أي بــلــد مـــن بـــالد اإلســــالم من 
أعــظــم اإلعــانــة على الكفر وإظــهــار شــعــائــره، واهللا عــزَّ شــأنــه يــقــول: ﴿

 Î  Í  Ì Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á À ¿
 .[٢ Ñ﴾ [الــمــائــدة:   Ð  Ï

الكنائس  أن  اعتقد  «من  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
 والنصار اليهود  يفعله  ما  أن  أو  فيها،  يُعبد  اهللا  وأن  اهللا،  بيوت 
أعانهم  أو  يرضاه،  أو  ذلك  يحب  أنه  أو  لرسوله،  وطاعة  لله  عبادة 
كــافــر،  فــهــو  طــاعــة؛  أو  قــربــة  ذلــك  وأن  ديــنــهــم،  وإقــامــة  فــتــحــهــا  عــلــى 
اهللا  إلى  قربة  كنائسهم  الذمة  أهل  زيارة  أن  اعتقد  من  ا:  أيضً وقال 
صــار  أصـــرَّ  فــإن  ذلــك  ف  عـــرّ مــحــرم  ذلــك  أن  جــهــل  وإن  مــرتــد،  فــهــو 

١) انــتــهــى. ا»( مــرتــدً
بــــاهللا مــــن الــــحــــور بـــعـــد الــــكــــور، ومـــــن الـــضـــاللـــة بــعــد  عـــائـــذيـــن 
تعالى:  اهللا  قول  من  نصيب  له  يكون  أن  المسلم  وليحذر  الهداية، 

(١٦٢/٢٢)ـ  الفتاو مجموع   (١)

١٧٢lä»€a @ÒäÌåu @óˆbñÅ @Âfl
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.(١ وبــاهللا الــتــوفــيــق(  .[٢٥-٢٨ [مــحــمــد:
‹◊âÊ<‰fvëÊ<‰÷aÊ<Ç€v⁄<^flÈffi<Ó◊¬<!]<Ó◊ëÊ

ãÈÒÜ÷]   Áñ¬<     
 �Èé÷]<Ÿa<Ç€v⁄<‡e ¬Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf>اهللا   ·^ËÇ«÷]<‡€uÜ÷]Çf¬<‡e ¬Çf>اهللا 

Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<  Áñ¬<<<<<  <<<<
·]áÁÀ÷]<·]áÁ<‡e<x÷^ë<<<<<<  ÇËá<Áe_ >>>>>Çf¬<‡e<Ü”e>اهللا 

 الــنــصــار اســتــقــدام  عــن    :۴ 
مـــن الــعــمــالــة والـــخـــدم إلـــى جـــزيـــرة الـــعـــرب، أجـــاب بــقــولــه: «يــجــب 
مــن  ال  الــجــزيــرة  هـــذه  إلـــى  الــكــفــرة  اســتــقــدام  يــجــوز  ال  أنـــه  ــعــلــم  يُ أن 
بإخراج  أمر  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ألن  النصار؛  غير  من  وال   النصار
وأوصــى عــنــد مــوتــهملسو هيلع هللا ىلص بــإخــراجــهــم مــن  الــكــفــرة مــن هــذه الــجــزيــرة، 
ودول  والــيــمــن،  وهــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  الــجــزيــرة،  هــذه 
داخــلــة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــالــواجــب  الــدول  الــخــلــيــج، كــل هــذه 

 . ١٤٢١/٤/١هـ بتاريخ   ،  ٢١٤١٣ برقم   فتو  (١)
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لــــبــــوذيــــيــــن،  وا  ،لـــــنـــــصـــــار وا لــــيــــهــــود،  ا مـــــن  الــــكــــفــــرة  فـــيـــهـــا  ــــقــــر  يُ أالَّ 
والــشــيــوعــيــيــن، والــوثــنــيــيــن، وجــمــيــع مــن يــحــكــم اإلســـالم بــأنــه كــافــر 
إلــيــهــا  اســتــقــدامــه  وال  الــجــزيــرة،  هــذه  فــي  إقــراره  وال  بــقــاؤه  يــجــوز  ال 
كــالــضــرورة  األمــــر،  ولـــي  يـــراهـــا  الــتــي   الــقــصــو الـــضـــرورة  عــنــد  إالَّ 
الــضــرورة إلــى مــجــيــئــه  ألمــر عــارض ثــم يــرجــع إلــى بــلــده مــمــن تــدعــو 
ودول  كــالــيــمــن  وشــبــهــهــا  الــمــمــلــكــة  هـــذه  إلـــى  الــشــديــدة  الــحــاجــة  أو 
أن  يــجــب  بـــل  يـــجـــوز،  فـــال  فــيــهــا  لــيــقــيــمــوا  اســتــقــدامــهــم  أمـــا  الــخــلــيــج، 
تُصرف  التي  المادة  تكون  وأن  مكان،  كل  في  بالمسلمين  يُكتفى 
ــنــتــقــى مــن الــمــســلــمــيــن مــن  يُ وأن  ــصــرف لــلــمــســلــمــيــن،  لــهــؤالء الــكــفــار تُ
ـــعـــرف بــاالســتــقــامــة والـــقـــوة عــلــى الــقــيــام بـــاألعـــمـــال حــســب الــطــاقــة  يُ
البدع  عن  أبعد  هم  من  المسلمين  من  ا  أيضً يُختار  وأن  واإلمكان، 
الــبــالد  يــنــفــع  طــيــب  هــو  مــن  إال  ــســتــخــدم  يُ وأال  الــظــاهــرة،  والــمــعــاصــي 
أحــد مــن  هــذا هــو الــواجــب، لــكــن مــن ابــتــلــي بــاســتــقــدام  وال يــضــرهــا، 
بالتخلص  يبادر  أن  عليه  فإن  وغيرهم،   كالنصار الكفرة  هؤالء 

J(١ وقت»( بــأســرع  بــالدهــم  إلــى  وردهــم  مــنــهــم 
وجد  فإن  الكفر:  على  وهو  بها  ساكن  إقرار  يجوز  ال  أنه   -٦
ولــذلــك  أو الــســيــف؛  إال اإلســالم  فــال يــقــبــل مــنــهــم  بــهــا كــفــار 

ال تــثــبــت الــجــزيــة فــي رقــابــهــم مــع اإلقــامــة بــهــا.
ـــا  جـــمـــيـــعً فـــهـــي  ا،  أبـــــــدً إســــــالم  دار  الــــعــــرب  جــــزيــــرة  أن  بـــمـــا   -٧

.(٤٥٤/٦) متنوعة  ومقاالت   فتاو مجموع   (١)

١٧٤lä»€a @ÒäÌåu @óˆbñÅ @Âfl
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بــمــنــزلــة  الــخــراج  ألن  ا؛  أبــدً خــراجــيــة  تــكــون  ال  عــشــر،  أرض 
ال  بـــهـــا،  اإلقـــامـــة  مـــع  رقـــابـــهـــم  فـــي  تــثــبــت  ال  فــكــمــا  الـــجـــزيـــة، 
أو  اإلســــالم،  لــكــنــه  بــهــا،  ــا  ظــلــمً تــمــلــكــوهــا  أرض  فـــي  تــثــبــت 

أو الــجــالء. الــســيــف، 
ديــاره  فــي  يــضــطــهــد  حــيــن  اإلســـالم  أن  خــصــائــصــهــا:  مــن    
ويـــأوي إلــيــهــا فــيــجــد كــرم  خــارجــهــا فــإنــه يــنــحــاز إلــى هــذه الــجــزيــرة، 
مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   رو الــمــحــنــة،  وطــول  الــغــربــة  بــعــد  الــوفــادة 
ــا،  يــبً ــرِ غَ أَ  ـــدَ بَ مَ  الَ سْ اإلِ قــال: «إِنّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث 
زُ  رِ ـــأْ تَ ــا  ــمَ كَ  ، ــنِ يْ ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ــيْــنَ ا بَ زُ  رِ ــــأْ يَ ـــوَ  هُ ، وَ أَ ـــدَ بَ ــا  ــمَ كَ ــا  يــبً ــرِ ــودُ غَ ــيَــعُ سَ وَ

   .(١ ــا»( هَ ــرِ ــحْ فِــي جُ ــيَّــةُ  الْــحَ


العرب،  جزيرة  من  وهما  المدينة  أو  مكة  فضائل  في  ورد  ما 
.(٣ )(٢ أفــردت لــكــلٍّ مــنــهــمــا كــلــمــة خــاصــة( فــقــد 

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .١٤٦ برقم   (١)
ص٣٧٧-٣٩٣.  الدرر  موسوعة  كتابي  من  السابع  الجزء  انظر:   (٢)

أبو  اهللا  عبد  بن  بكر  للشيخ  العرب  جزيرة  خصائص  كتاب  من  مستفادة  الكلمة  هذه   (٣)
زيد ۴ ص١٣-٣٧.
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الكلمة الواحدة والعشرون

@

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
الـــهـــديـــة  فـــضـــل  تـــبـــيـــن  لــــتــــي  ا الـــكـــثـــيـــرة  لــــنــــصــــوص  ا وردت  فـــقـــد 

وفــوائــدهــا:
قــــال ابــــن قــــدامــــة۴: «الـــهـــبـــة والـــصـــدقـــة والـــهـــديـــة والــعــطــيــة 
مــعــانــيــهــا مــتــقــاربــة، وكــلــهــا تــمــلــيــك فـــي الــحــيــاة بــغــيــر عـــوض، واســـم 
لــــهــــبــــة. والــــصــــدقــــة والـــهـــديـــة  الـــعـــطـــيـــة شــــامــــل لـــجـــمـــيـــعـــهـــا، وكــــذلــــك ا
.(١ الصدقة»( يأكل  وال  الهدية  يأكل  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فإن  متغايران، 
والــهــديــة مــســتــحــبــة عــنــد أهـــل الـــعـــلـــم(٢)، وقـــد ورد ذكـــر الــهــديــة في 
الــقــرآن الــكــريــم، قـــال تــعــالــى عــن مــلــكــة ســبــأ بلقيس فــي قــصــة سليمان: 
 .[٣٥ ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [النمل: 
بهديتها  بعثت  سبأ  ملكة  أن  شعر  ألنــه  قبولها؛  عــن  سليمان  امتنع  وقــد 

المغني البن قدامة (٢٣٩/٨).  (١)

المغني البن قدامة (٢٤٠/٨).  (٢)

الكلمة الواحدة والعشرون
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إغراء له لكي ينصرف عنها وعن قومها.
قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
يثيب  ومعنى   .(١ عليها"( ويثيب  الهدية  يقبل  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  "كان 

.عــلــيــهــا: أي يــجــازي الــمــهــدي بــهــديــة أخــر
ـــــانَ  وفـــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قـــــال: كَ
نْ  ــإِ فَ ؟  ــةٌ قَ ــدَ صَ مْ  أَ ـــةٌ  يَّ ـــدِ هَ أَ  ، ــهُ ــنْ عَ لَ  ـــأَ سَ ــامٍ  ــعَ ــطَ بِ تِـــيَ  أُ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــولُ  سُ رَ
 ، ةٌ يَّ دِ هَ  : قِيلَ نْ  إِ وَ  ، لْ أكُ يَ مْ  لَ وَ لُوا»  «كُ  : ابِهِ حَ َصْ ألِ الَ  قَ  ، ةٌ قَ دَ صَ  : قِيلَ

  .(٢ ــمْ ( ــهُ ــعَ ــلَ مَ كَ ــأَ فَ هِملسو هيلع هللا ىلص،  بَ بِــيَــدِ ــرَ ضَ
مـــالـــكگ  بــــن  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ــوَ  «هُ  : الَ قَ فَ  ، ةَ يرَ رِ بَ لَى  عَ قَ  دِّ تُصُ  : يلَ قِ فَ  ، مٍ بِلَحْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ تِيَ  أُ قال: 

.(٣ )« ــةٌ يَّ ــدِ ــنَــا هَ لَ ــةٌ وَ قَ ــدَ صَ ــا  لَــهَ
الــبــخــاري   رو فــقــد  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  يــهــدون  األنــصــار  وكـــان 
حــديــث عــائــشــةڤ أنــهــا قــالــت لــعــروة ابــن أخــتــهــا:  فــي صــحــيــحــه مــن 
فِــي  ةٍ  لَّ هِ أَ ةَ  ثَ ثَالَ  ، لِ الَ هِ الْ مَّ  ثُ  ، لِ الَ هِ الْ مَّ  ثُ  ، لِ الَ هِ الْ لَى  إِ ــرُ  ــنَــنْــظُ لَ نَّا  نْ  كُ إِ
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ فــقُ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــهِ  الــلَّ ـــولِ  سُ رَ ــاتِ  ــيَ بْ أَ فِــي  ــارٌ  نَ تْ  ـــدَ وقِ أُ ــا  مَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــهْ شَ
إِالَّ   ، ـــاءُ الـــمَ وَ ــرُ  ــمْ الــتَّ  : انِ دَ ــــوَ األَسْ  : ــتْ ــالَ قَ ؟  ــمْ ــكُ ــيــشُ ــعِ يُ ـــانَ  كَ ـــا  مَ وَ  ، ــةُ ــالَ خَ
 ، ــحُ ــائِ ــنَ مَ ــمْ  ــهُ لَ ـــتْ  ـــانَ كَ ـــارِ  ـــصَ نْ األَ ـــنَ  مِ انٌ  ـــيـــرَ جِ اهللاِ  ـــولِ  سُ لِـــرَ ـــانَ  كَ ـــدْ  قَ ـــه  نَّ أَ

برقم ٢٥٨٥.  (١)
صحيح البخاري برقم ٢٥٧٦، وصحيح مسلم برقم ١٠٧٧ باختالف.   (٢)

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٧، وصحيح مسلم برقم ١٠٧٤.   (٣)

١٧٨@ÚÌÜ:a
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.(١ ــيــنَــا( ــقِ ــيَــسْ فَ ــا،  لــبَــانِــهَ ــنْ أَ ــهِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ الــلَّ ــولَ  سُ ــونَ رَ ــنَــحُ ــمْ يَ ــوا  ــانُ كَ وَ
المحبة  إفشاء  من  فيها  لما  الهدية  على  أمته  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وحث 
وذهــاب مــا فــي الــنــفــوس مــن  أواصــر الــود بــيــن الــمــســلــمــيــن،  وتــوثــيــق 
حديث  من  المفرد  األدب  في  البخاري   فرو والبغضاء،  العداوة 

  .(٢ ــوا»( ــابُّ ــحَ تَ ا  وْ ــادَ ــهَ گ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «تَ أبــي هــريــرة 
بـــل إنـــه عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم حـــث عــلــى الــهــديــة ولـــو كــانــت 
 فرو المسلم،  على  السرور  إدخال  من  فيها  لما  جدا  ا  يسيرً شيئًا 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري 
 (٣ ) نَ سِ فِرْ لَوْ  وَ ا،  تِهَ ارَ لِجَ ةٌ  ارَ جَ نَّ  رَ قِ تَحْ الَ   ، اتِ لِمَ سْ الْمُ اءَ  نِسَ ا  «يَ قال: 

.(٤ )« ــاةٍ شَ
البخاري   فرو وكثيرها،  الهدية  قليل  يقبل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
قـــال: «لَــوْ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
وْ  أَ اعٌ  رَ ذِ ـــيَّ  لَ إِ يَ  ــــدِ هْ أُ لَوْ  ،  وَ ـــتُ ـــبْ جَ َ ألَ  (٥ ) اعٍ ــــرَ كُ وْ  أَ اعٍ  رَ ذِ ـــى  لَ إِ ـــيـــتُ  عِ دُ

.(٦ )« ــتُ ــبِــلْ اعٌ لَــقَ ــرَ كُ
لـــــكـــــراع بـــالـــذكـــر  لــــــــذراع وا بـــــن حــــجــــر۴: «وخــــــص ا قـــــال ا

صحيح البخاري برقم ٦٤٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٩٧٢.   (١)
برقم ٥٩٤، وحسنه الشيخ األلباني۴ في صحيح األدب المفرد برقم ٤٦٢.   (٢)

الفرسن: هو موضع الحافر.   (٣)
برقم ٢٥٦٦.   (٤)

الكراع: من الدابة ما دون الكعب.   (٥)
برقم ٢٥٦٨.   (٦)
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مــن  إلــيــه  أحـــب  كــانــت  الـــذراع  ألن  والــخــطــيــر؛  الــحــقــيــر  بــيــن  لــيــجــمــع 
.(١ غــيــرهــا، والــكــراع ال قــيــمــة لــه»(

يدعو  سبب  هناك  كان  إذا  إال  الهدية  رد  عن  النهي  ورد  وقد 
اهللا  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو فقد  ذلك،  إلى 
وا  دُّ ـــرُ تَ الَ  وَ  ، ــيَ اعِ الــدَّ ــوا  ــيــبُ جِ قــال: «أَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــســعــودگ  ابــن 

 .(٢ )« ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ــوا ا بُ ــرِ ــضْ تَ الَ  ، وَ ــةَ يَّ ــدِ لْــهَ ا
جثامةگ   بن  الصعب  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
بودان،  أو  باألبواء  وهو  وحشيًا  ا  حمارً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  لرسول   أهد أنه 
ــيْــكَ  ــلَ عَ هُ  دَّ ـــرُ نَ ــمْ  لَ ــهُ  نَّ إِ ــا  مَ قــال: «أَ وجــهــه  فــي  مــا   رأ فــلــمــا  عــلــيــه،  ه  فــردَّ

.(٣ مٌ »( رُ حُ ــا  نَّ أَ إِالَّ 
من  يحل  ال  ما  قبول  يجوز  ال  أنه  «وفيه  حجر۴:  ابن  قال 

.(٤ الــهــديــة»(
قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  بــــو  أ  ورو
ــا  فِــيــهَ  ، ــهُ لَ ــا  اهَ ــدَ هْ أَ ــيِّ  ــاشِ لــنَّــجَ ا ــنْــدِ  عِ ــنْ  مِ ــةٌ  ــيَ ــلْ حِ ملسو هيلع هللا ىلص  لــنَّــبِــيِّ  ا ــلَــى  عَ ــتْ  مَ ــدِ قَ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولُ  سُ رَ هُ  ــذَ خَ ــأَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــيٌّ ــشِ ــبَ حَ ــصٌّ  فَ فِــيــهِ  ــبٍ  هَ ذَ ــنْ  مِ ــمٌ  تَ ــا خَ
بِـــي  أَ ـــةَ  ـــنَ بْ ا ـــةَ  ـــامَ مَ أُ ــــا  عَ دَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهِ ـــعِ بِ ـــا صَ أَ ـــضِ  ـــعْ بِـــبَ وْ  أَ ـــنْـــهُ  عَ ـــا  ضً ـــرِ ـــعْ مُ ـــودٍ  ـــعُ بِ

فتح الباري (١٩٩/٥).  (١)
(٣٨٩/٦) برقم ٣٨٣٨، وقال محققوه: إسناده جيد.   (٢)

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٣، وصحيح مسلم برقم ١١٩٣.   (٣)
فتح الباري (٢٠٣/٥).   (٤)

١٨٠@ÚÌÜ:a
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.(١ )« ــةُ ــيَّ ــنَ بُ ــا  يَ ا  ــذَ بِــهَ ــيْ  ــلِّ ــحَ :«تَ ــالَ ــقَ فَ  ، يــنَــبَ زَ ــنَــتِــهِ  بْ ا ــنَــةَ  بْ ا ــاصِ  ــعَ لْ ا
 رو الــمــكــان،  أو  الــنــســب،  أو  الــقــرابــة  مـــن  لـــألقـــرب   ـــهـــد ويُ
زوج  مـــيـــمـــونـــة  أن  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري 
ـــضَ  ـــعْ بَ ــــتِ  ــــلْ صَ ــــــوْ وَ لَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أعـــتـــقـــت ولـــيـــدة لـــهـــا، فـــقـــال لـــهـــا: «وَ

.(٢ )« كِ ــرِ َجْ ــظَــمَ ألِ عْ ــانَ أَ كَ الَــكِ  ــوَ خْ أَ
اهللا  عبد  بن  طلحة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
ـــا  يَ قـــلـــت:  قــــالــــت:  ئـــشـــةڤ  عـــا عــــن  مـــــرة  بــــن  تـــمـــيـــم  بـــنـــي  مــــن  رجـــــل 
ــــى  لَ «إِ  : ـــــالَ قَ ي؟  ــــــدِ هْ أُ ـــا  ـــمَ ـــهِ يِّ أَ ــــى  لَ ــــإِ فَ ــــنِ  يْ ــــارَ جَ نَّ  لِي  إِ اهللا!  ـــــــولَ  سُ رَ

.(٣ ــا»( بً ــا بَ ــنْــكِ  مِ ــا  ــمَ بِــهِ ــرَ قْ أَ
مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو فــقــد  تـــرد،  ال  هــدايــا  وهــنــاك 
.(٤ ــيــبَ ( الــطِّ دُّ  ــرُ يَ انَ الَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ  نَّ  أَ مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث 

أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
ــيــفُ  ــفِ ـــهُ خَ نَّ ـــإِ فَ  ، هُ دُّ ــــرُ يَ ـــالَ  فَ ـــانٌ  ـــحَ يْ ــهِ رَ ــيْ ــلَ ضَ عَ ـــرِ ـــنْ عُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ

.(٥ )« يــحِ الــرِّ ــيِّــبُ  ، طَ ــلِ ــمِ ــحْ لْــمَ ا
برقم ٤٢٣٥، وحسنه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٧٩٦/٢) برقم   (١)

.٣٥٦٤
صحيح البخاري برقم ٢٥٩٤، وصحيح مسلم برقم ٩٩٩.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٢٥٩٥.  (٣)
برقم ٢٥٨٢.   (٤)
برقم ٢٢٥٣.   (٥)



١٨٢

٨-٦-٢٠١٧



ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــقــد  ال يجوز الــرجــوع فــي الــهــديــة:   -١
حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
فِــي  ــعُ  جِ ــرْ يَ ــبِ  ــلْ ــكَ ــالْ كَ  ، ــتِــهِ ــبَ فِــي هِ ــودُ  ــعُ يَ ي  ـــذِ لَّ ، ا ءِ ــوْ الــسَّ ــلُ  ــثَ ــا مَ ــنَ ــسَ لَ ــيْ «لَ

.(١ )« ــئِــهِ ــيْ قَ
الــخــطــابگ  بــن  عــمــر  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
 ، هُ نْدَ عِ انَ  كَ ي  الَّذِ هُ  اعَ ضَ أَ فَ  ، اهللاِ بِيلِ  سَ فِي  سٍ  فَرَ لَى  عَ لْتُ  مَ حَ يقول: 
ــنْ  عَ ــتُ  لْ ــأَ ــسَ فَ  ، ــصٍ خْ ـرُ بـِ ــهُ  ــعُ ــائِ بَ ـــهُ  نَّ أَ ــنــتُ  ــنَ ظَ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ ــهُ  يَ ــرِ ــتَ شْ أَ نْ  أَ تُ  دْ رَ ـــأَ فَ
 ، ـــدٍ احِ وَ ـــمٍ  هَ رْ بِـــدِ ــهُ  ــطَــاكَ عْ أَ إِنْ  وَ  ، هِ ــتَــرِ ــشْ تَ : «الَ  ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبــيَّ الــنَّ لِـــكَ  ذَ

 .(٢ )« ــئِــهِ ــيْ قَ فِــي  ــودُ   ــعُ يَ ــبِ  ــلْ ــالْــكَ كَ ــتِــهِ  ــبَ هِ فِــي  ائِدَ  إِنَّ الْعَ فَ
هبته،  عن  الوالد  رجوع  ذلك  من  الفقهاء  بعض  استثنى  وقد 
حــق  بـــه  يــتــعــلــق  أن  إال  تـــيـــمـــيـــة۴،  ابــــن  اإلســـــالم  شـــيـــخ  واخــــتــــاره 
ــمَّ  ثُ  ، ــةً ــطِــيَّ عَ ــطِــي  ــعْ يُ ــلٍ  جُ ــرَ لِ ــلُّ  ــحِ يَ بــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  واســتــدلــوا   ،(٣ الــغــيــر(

.(٤ )« هُ لَــدَ ــطِــي وَ ــعْ يُ ــا  فِــيــمَ لِــدَ  ا لْــوَ إِالَّ ا ــا  فِــيــهَ ــعُ  جِ ــرْ يَ
الــهــديــة  يــقــبــل  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  كـــان  هــل تقبل الــهــديــة مــن الــنــســاء؟   -٢

صحيح البخاري برقم ٢٦٢٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٢.  (١)

صحيح البخاري برقم ٢٦٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٠.  (٢)
.(٣٠٢/٣١) الفتاو  (٣)

ثقات،  رجاله  الــبــاري (٢١١/٥):  فتح  في  حجر  ابــن  قــال   ،٣٥٣٩ برقم  داود  أبــي  سنن   (٤)
وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٦٧٦/٢) برقم ٣٠٢٣.

١٨٢@ÚÌÜ:a



١٨٣

٨-٦-٢٠١٧

مـــن الـــنـــســـاء، فـــفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث ابــــن عـــبـــاسک قـــال: 
ـــنًـــا  ـــمْ سَ وَ ـــا  ـــطً قِ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيِّ لـــنَّ ا ــــى  لَ إِ ـــاسٍ  ـــبَّ عَ ــــنِ  بْ ا ـــةُ  ـــالَ خَ ـــدٍ  ـــيْ ـــفَ حُ مُّ  أَ تْ  ــــــدَ هْ أَ

.(١ ا( رً ــذُّ ــقَ تَ ــبَّ  الــضَّ كَ  ــرَ تَ وَ ــنِ  ــمْ والــسَّ قِــطِ  األَ ــنَ  مِ الــنَّــبِــيُّ  لَ  كَ أَ با،  فَ ضُ أَ وَ
بــن  اهللا  عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  اإلمــــــام   ورو
بــالــهــديــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  إلــى  تــبــعــثــنــي  أخــتــي  قــال: «كــانــت  بــســرگ 

إذا أمــنــت الــفــتــنــة. هــذا الــجــواز  ٢). لــكــن مــحــل  فــيــقــبــلــهــا»(
حرج  فال  الصداق  من  شيئًا  زوجها  إلى  أهدت  إذا  المرأة  أن   -٣

 |  {  z  y  x﴿ تعالى:  قال  على الزوج في قبوله واألكل منه: 
.[٤ [الــنــســاء:   ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }

وإثـــبـــات  الـــحـــق،  إلبـــطـــال  الــــرشــــوة  بــمــثــابــة  الـــهـــديـــة  كـــانـــت  إن   -٤
الــوالة  عــيــنــهــم  ومــن  والــشــرط،  لــلــقــضــاه  كــالــهــديــة  تــقــبــل،  فــال  الباطل: 
مــن الــعــمــال والــمــوظــفــيــن وغــيــرهــم؛ لــيــعــطــوا صــاحــبــهــا حــقــا لــيــس لــه، 

أو يــســقــطــوا حــقــا لــزمــه.
الساعديگ  حميد  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
لَى  تْبِيَّةِ عَ اللُّ : ابْنُ  هُ لَ الُ  قَ يُ  ، دِ األَزْ نَ  مِ الً  جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ لَ  مَ تَعْ اسْ قال: 
ــالَّ  ــهَ : «فَ ـــالَ يَ لِــي، قَ ـــدِ هْ ا أُ ـــذَ هَ وَ ــمْ  ــكُ ا لَ ــذَ : هَ ـــالَ مَ قَ ـــدِ ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــةِ قَ ــدَ الــصَّ
ي  ـــذِ لَّ ا وَ ؟  الَ مْ  أَ ـــهُ  لَ   ـــدَ ـــهْ يُ أَ ــرَ  ــظُ ــنْ ــيَ فَ ـــهِ  مِّ أُ ــتِ  ــيْ بَ وْ  أَ ـيــهِ  بـِ أَ ــتِ  ــيْ بَ فـِـي  ــسَ  ــلَ جَ

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٥، وصحيح مسلم برقم ١٩٤٧.  (١)
(٢٣٤/٢٩) برقم ١٧٦٨٧، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)



١٨٤

٨-٦-٢٠١٧

هُ  لُ مِ يَحْ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  اءَ  جَ إِالَّ يْئًا،  شَ نْهُ  مِ دٌ  حَ أَ ذُ  أخُ يَ الَ   ! هِ بِيَدِ ي  سِ نَفْ
ــاةً  شَ وْ  أَ  ، ارٌ ــــوَ خُ ــا  ــهَ لَ ةً  ـــرَ ـــقَ بَ وْ  أَ  ، ــــاءٌ غَ رُ ـــهُ  لَ ا  ــيــرً ــعِ بَ ـــانَ  كَ إِنْ   ِ، ـــتِـــهِ ـــبَ قَ رَ ــى  ــلَ عَ
؟  ــتُ ــغْ ــلَّ بَ ــلْ  ــمَّ هَ ــهُ ، «الــلَّ ــهِ ــيْ ــطَ بْ إِ ةَ   ــرَ ــفْ ــنَــا عُ يْ أَ ــتَّــى رَ حَ هِ  ــدِ ــعَ بِــيَ فَ ــمَّ رَ »، ثُ ــرُ ــعِ ــيْ تَ

  .(١ ــا»( ــالثً ؟.. ثَ ــتُ ــغْ ــلَّ بَ ــلْ  ــمَّ هَ ــهُ الــلَّ
ا لقلبه وترغيبًا له في اإلسالم:  ٥- يجوز اإلهداء لغير المسلم تأليفً
في  البخاري   رو الهدية،  في  األحاديث  عمومات  ذلك  على  ويــدل 
صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: «كـــان رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقبل 

منها.   أحسن  أو  بمثلها  يرد  يعني:  عليها»(٢)  ويثيب  الهدية 
بــن  عــمــر  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
ا  نْهَ مِ ــرَ  ــمَ عُ ــطَــى  عْ ــأَ فَ  ، ــلٌ ــلَ حُ ــهُ  تْ ــاءَ جَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولَ  سُ رَ نَّ  أَ الــخــطــابگ: 
دٍ  طَارِ عُ ةِ  لَّ حُ فيِ  لْتَ  قُ دْ  قَ وَ ا،  نِيهَ تَ وْ سَ كَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : رُ مَ عُ الَ  قَ فَ  ، لَّةً حُ
ا  اهَ سَ فَكَ ا»،  هَ بَسَ لِتَلْ ا  هَ كَ سُ كْ أَ لَمْ  «إِنِّي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  لْتَ قُ ا  مَ

.(٣) ةَ  كَّ بِمَ ا  كً رِ شْ مُ هُ  لَ ا  خً أَ رُ  مَ عُ
إهـــداء الــكــافــر بــمــنــاســبــة عــيــده الــديــنــي، نــص عــلــى  لــكــن يــحــرم 
مــن  فــيــه  هــم  لــمــا  وإعــانــة  ا  وإقـــرارً مــوافــقــة  فــيــه  ألن  الــعــلــم  أهــل  ذلــك 

الــضــالل.
 وقـــــال الــــحــــجــــاوي: ويــــحــــرم شـــهـــود عـــيـــد الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار

صحيح البخاري ٢٥٩٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٣٢.  (١)
برقم ٢٥٨٥.      (٢)

صحيح البخاري برقم ٨٨٦، وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٨، واللفظ له.      (٣)

١٨٤@ÚÌÜ:a



١٨٥

٨-٦-٢٠١٧

.(١ والــبــيــع لــهــم فــيــه، ومــهــاداتــهــم لــعــيــدهــم (
قــال شــيــخ اإلســـالم ابــن تــيــمــيــة۴: «فــأمــا بــيــع الــمــســلــم لــهــم 
والــلــبــاس،  فــي أعــيــادهــم مــا يــســتــعــيــنــون بــه عــلــى عــيــدهــم مــن الــطــعــام، 
إعــانــة  نــوع  فــيــه  فــهــذا  لــهــم  ذلــك  إهــداء  أو  ذلــك،  ونــحــو  والــريــحــان، 
عــلــى إقـــامـــة عــيــدهــم الـــمـــحـــرم، وهـــو مــبــنــي عــلــى أصـــل وهـــو أنـــه ال 
ال  وكذلك  ا،  خمرً يتخذونه  ا  عصيرً أو  عنبًا  الكفار  يبيع  أن  يجوز 

.(٢ ــا» ( ــا يــقــاتــلــون بــه مــســلــمً يــجــوز أن يــبــيــعــهــم ســالحً
٦- يــجــوز قــبــول هــديــة الــكــافــر ســــواء كـــان كــتــابــيــا أو غــيــر ذلـــك، 
هــدايــا بــعــض  فــقــد قــبــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ــا لــه فــي اإلســــالم،  ــا وتــرغــيــبً تــألــيــفً

.(٣ ومــلــك أيــلــة وغــيــرهــم»( الــكــفــار، كــهــديــة الــمــقــوقــس 
الساعدي  حميد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ا وكــتــب  مــلــك أيــلــة لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــغــلــة بــيــضــاء وكــســاه بــردً  قــال: أهــد

.(٥ ٤) – يــعــنــي بــلــدهــم-( إلــيــه بــبــحــرهــم(
حــــديــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو

كشاف القناع (١٣١/٣)  بتصرف.      (١)
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ۴ (٤٩/٢-٥١).      (٢)

دليل المبتعث الفقهي، للشيخ فهد بن سالم ص٢٦٢.  (٣)
أي بلدهم، أو: المراد بأهل بحرهم، ألنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم   (٤)

بما التزموه من الجزية.
برقم ١٤٨١.  (٥)



١٨٦
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.(١ دومــة الــجــنــدل أهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص حــلــة( كــيــدر  أنــسگ: أن أُ
إلــــى  أهـــــــدت  يــــهــــوديــــة  أن  صــــحــــيــــحــــه:  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو

.(٢ مــســمــومــة( شــاة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
وعـــن هـــشـــام بـــن عــــروة عـــن أبـــيـــه عـــن عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: كــان 
كــل  فــــي  عــــام  وهــــو  عـــلـــيـــهـــا،  ويـــثـــيـــب  الـــهـــديـــة  يـــقـــبـــل  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول 

.(٣ هــديــة(
فــيــجــوز قــبــول هـــدايـــاهـــم الــتــي يــهــدونــهــا بــســبــب عــيــدهــم مـــا لــم 
ذلك،  ونحو  خمر  أو  اهللا،  لغير  كذبح   أخر محاذير  على  تشتمل 

أو أحــســن مــنــهــا. ويــجــازيــهــم بــهــديــة مــثــلــهــا 
ابـــن   رو ذلـــــك،  مـــثـــل  الـــصـــحـــابـــةژ  بـــعـــض  عــــن  ثـــبـــت  وقــــد 
مــن   (٤ ا( أظــــارً لــنــا  إن  قــالــت:  عــائــشــةڤ  ســألــت  امـــرأة  أن  شــيــبــة  أبــي 
ذبــح  الــمــجــوس وأنــه يــكــون لــهــم الــعــيــد فــيــهــدون لــنــا، فــقــالــت: أمــا مــا 

.(٥ لــذلــك الــيــوم فــال تــأكــلــوا، ولــكــن كــلــوا مــن أشــجــارهــم(
برقم ٢٦١٦، وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٩.  (١)

صحيح البخاري برقم ٢٦١٧.  (٢)
سبق تخريجه ص ١٨٤.  (٣)

ــا،  األظــــار: جــمــع ظــئــر، وهـــي: الــمــرضــعــة لــغــيــر ولـــدهـــا، ويــطــلــق عــلــى زوجــهــا أيــضً  (٤)
ولــعــل الــمــقــصــود هــنــا األقـــــارب مـــن الـــرضـــاعـــة. انـــظـــر: الـــقـــامـــوس الــمــحــيــط، فــصــل 

ص٤٣٢-٤٣٣. الظاء 
البـــن  لــــذمــــة  ا أهـــــل  أحــــكــــام  نـــــظـــــر:  وا  ،٤٤٢٣ بــــرقــــم   (٨٧/٨ ) شـــيـــبـــة  بـــــي  أ بـــــن  ا  (٥)

.(٢٥٣/١ لــقــيــم۴ ( ا

١٨٦@ÚÌÜ:a
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لـــه  كـــــان  نـــــه  أ بــــــــرزةگ:  بـــــي  أ عـــــن  شـــيـــبـــة  بـــــي  أ بـــــن  ا  ورو
لـــمـــهـــرجـــان،  وا لـــنـــيـــروز  ا فـــي  لـــه  يـــهـــدون  نـــوا  فـــكـــا مـــجـــوس،  ســـكـــان 
غــيــر  مــن  كان  وما  فــكــلــوه،  فــاكــهــة  مــن  كان  مــا  ألهــلــه:  يــقــول  فــكــان 

.(١ فــردوه( ذلــك 
بـــــن تـــيـــمـــيـــة۴ بـــعـــد ذكـــــر اآلثـــــــار عــن  قـــــال شـــيـــخ اإلســـــــالم ا
مــن  الــمــنــع  فــي  لــلــعــيــد  تــأثــيــر  ال  أنــه  عــلــى  يــدل  كــلــه  الــصــحــابــة: «فــهــذا 
قــبــول هــديــتــهــم، بــل حــكــمــهــا فــي الــعــيــد وغــيــره ســواء، ألنــه لــيــس فــي 

.(٢ ذلــك إعــانــة لــهــم عــلــى شــعــائــر كــفــرهــم» (
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

ابن أبي شيبة (٨٨/٨) برقم ٤٤٢٤.  (١)
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية۴ (٥٢/٢).  (٢)
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الكلمة الثانية والعشرون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
الـــتـــي  والـــســـنـــة  الـــكـــتـــاب  مــــن  الـــكـــثـــيـــرة  الـــنـــصـــوص  وردت  فـــقـــد 
على  الغير  تقديم  هو  «اإليثار:  القرطبي:  قال  اإليثار،  على  تحث 
الــنــفــس فــي حــظــوظــهــا الــدنــيــويــة رغــبــة فــي الــحــظــوظ الــديــنــيــة، وذلــك 
.(١ المشقة»( على  والصبر  المحبة،  وتوكيد  اليقين،  قوة  عن  ينشأ 
«واألثــــــرة عـــكـــس اإليــــثــــار، وهــــو اســـتـــئـــثـــاره عـــن أخـــيـــه بـــمـــا هــو 
ــم  ــكُ نَّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِ رســول  فــيــهــا  قــال  الــتــي  الــمــرتــبــة  وهــي  إلــيــه،  مــحــتــاج 

.(٢ )« ضِ ــوْ ــلَــى الْــحَ نِــي عَ ــوْ ــقَ ــلْ تَ ــتَّــى  وا حَ ــبِــرُ ــاصْ فَ  ، ةً ــرَ ثَ ي أَ ــدِ ــعْ بَ نَ  ــوْ ــقَ ــتَــلْ سَ
واألنصار هم الذين وصفهم اهللا باإليثار في قوله تعالى: ﴿¸ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

تفسير القرطبي۴ الجامع ألحكام القرآن (٣٦٥/٢٠).  (١)
صحيح البخاري برقم ٤٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ١٠٦١، واللفظ له.   (٢)

الكلمة الثانية والعشرون
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بأعلى  فوصفهم   .[٩ [الحشر:   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô
ا"(١). مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفً

أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــا  مَ  : ــنَ ــلْ ــقُ فَ  ، ــهِ ــائِ نِــسَ ــى  لَ إِ ــثَ  ــبَــعَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ ــى  تَ أَ الً  جُ نَّ  رَ أَ هــريــرةگ: 
ا؟»  ذَ هَ يفُ  يُضِ أَوْ   ، مُّ يَضُ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، اءُ مَ الْ إِالَّ  نَا  عَ مَ
ي  مِ رِ كْ أَ  : الَ قَ فَ  ، تِــهِ أَ ــرَ امْ إِلَى  بِهِ  انْطَلَقَ  فَ ــا،  نَ أَ  : ارِ األَنْصَ نَ  مِ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ
 : الَ قَ فَ بْيَانِي،  صِ ــوتٌ  قُ إِالَّ  نَا  نْدَ عِ ا  مَ  : الَتْ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ــولِ  سُ رَ يْفَ  ضَ
وا  ادُ رَ ا أَ ــكِ إِذَ ــيَــانَ ــبْ ــي صِ مِ ــوِّ نَ ، وَ ــكِ اجَ ــرَ ــي(٢) سِ ــبِــحِ صْ أَ ، وَ ــكِ ــامَ ــعَ ــيِّــئِــي طَ هَ
مَّ  ثُ ا،  بْيَانَهَ صِ تْ  مَ نَوَّ وَ ا،  هَ اجَ رَ سِ تْ  بَحَ صْ أَ وَ ا،  هَ امَ طَعَ تْ  يَّأَ هَ فَ  ، اءً شَ عَ
 ، نِ الَ كُ أْ يَ ا  مَ نَّهُ أَ انِهِ  يَ رِ يُ الَ  عَ فَجَ  ، هُ تْ أَ طْفَ أَ فَ ا  هَ اجَ رَ سِ لِحُ  تُصْ ا  نَّهَ أَ كَ تْ  امَ قَ
كَ  حِ : «ضَ الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ اهللاِ  سُ رَ إِلَى  ا  دَ غَ بَحَ  صْ أَ ا  لَمَّ فَ  ، يْنِ يَ طَاوِ ا  بَاتَ فَ

 É﴿  : ُ اهللَّ لَ  ــــزَ نْ ــــأَ فَ ـــا»،  ـــمَ ـــالِـــكُ ـــعَ فَ ـــنْ  مِ ـــبَ  ـــجِ عَ  : وْ أَ  ، ــةَ ــيــلَ الــلَّ ـــهُ  الـــلَّ
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

 .(٣)«﴾Ø  ×

نـــهـــا  أ ئــــشــــةڤ  عــــا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ثَ  ــــالَ ثَ ا  تُهَ مْ طْعَ أَ ا، فَ هَ لَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــنَ بْ ا ـــلُ  ـــمِ ـــحْ تَ ـــكِـــيـــنَـــةٌ  ـــسْ مِ ـــنِـــي  تْ ـــاءَ جَ قـــالـــت: 
ــا  ــيــهَ فِ ــــى  لَ إِ ــــتْ  ــــعَ فَ رَ وَ  ، ةً ـــرَ ـــمْ تَ ـــا  ـــمَ ـــنْـــهُ مِ ةٍ  ـــــدَ احِ وَ ـــلَّ  كُ ـــتْ  ـــطَ عْ ـــأَ فَ  ، اتٍ ــــرَ ــــمَ تَ

مدارج السالكين البن القيم (٢١٦/٢).   (١)
قال في فتح الباري (١٢٠/٧): أي: أوقديه.   (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٧٩٨، وصحيح مسلم برقم ٢٠٥٤ بلفظ مختلف.   (٣)

١٩٠âbrÌ⁄a



١٩١

٨-٦-٢٠١٧

ــتْ  نَ ــا كَ ــتِــي  لَّ ا ةَ  ــرَ ــمْ لــتَّ ا ــتِ  ــقَّ ــشَ فَ ــا،  ــاهَ ــنَــتَ بْ ا ــا  ــاهَ ــتَ ــمَ ــعَ ــطْ ــتَ ــاسْ فَ ــا،  ــهَ ــلَ كُ ــأْ لِــتَ ةً  ــرَ ــمْ تَ
ــتْ  ــنَــعَ صَ ي  ــذِ لَّ ا تُ  ــرْ كَ ــذَ فَ ــا،  ــهَ نُ ــأ شَ ــنِــي  ــبَ ــجَ عْ ــأَ فَ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ ــا  ــهَ ــلَ كُ ــأْ تَ نْ  أَ يــدُ  ــرِ تُ
وْ  أَ  ، ــنَّــةَ لْــجَ ا ــا  ــهَ بِ ــا  ــهَ لَ ـــبَ  جَ وْ أَ ـــدْ  قَ ــهَ  لــلَّ نَّ ا : «إِ ــالَ فــقَ اهللاِِملسو هيلع هللا ىلص،  ـــولِ  سُ لِـــرَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  مِ ــا  بِــهَ ــا  ــهَ ــقَ ــتَ عْ أَ

صحيحه  فــي  مسلم   فــرو اإليــثــار،  عــلــى  أمــتــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وحــثَّ 
ـــــدِ  احِ ـــــوَ ـــــامُ الْ ـــــعَ مــــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــــال: «طَ
فِي  يَكْ ــةِ  ــعَ بَ األَرْ ــامُ  ــعَ طَ وَ  ، ــةَ ــعَ بَ األَرْ فِي  يَكْ نَيْنِ  االثْ ــامُ  ــعَ طَ وَ  ، نَيْنِ االثْ فِي  يَكْ

.(٢ )« انِيَةَ الثَّمَ

الكريم،  النبوي  التوجيه  بهذا  يأخذون  الصحابةژ  وكان 
فـــــرو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أنــــس بــن 
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ ــى  ــآخَ فَ  ، فٍ وْ بْنُ عَ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ ــبْــدُ  عَ مَ  ـــدِ قَ قـــال:  مــالــكگ 
 ، أتَانِ رَ امْ يِّ  ارِ األنْصَ نْدَ  عِ وَ  ، يِّ  ارِ نْصَ األَ بِيعِ  الرَّ بْنِ  دِ  عْ سَ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ
فِــي  ـــكَ  لَ  ُ اهللَّ كَ  ــــارَ بَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــهُ ـــالَ مَ وَ ـــهُ  ـــلَ هْ أَ ــهُ  ــفَ ـاصِ ــنـَ يُ نْ  أَ ــيــهِ  ــلَ عَ ضَ  ـــرَ ـــعَ فَ
ــا  ــئً ــيْ شَ ـحَ  بـِ ــرَ فَ  ، ــوقَ الــسُّ تَى  أَ ،  فَ ــوقِ الــسُّ ــى  ــلَ عَ ــونـِـي  لُّ دُ  ، ـــالِـــكَ مَ وَ ــلِــكَ  هْ أَ
ــرٌ  ضَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ وَ ــامٍ  يَّ أَ ــدَ  ــعْ بَ الــنَّــبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  آهُ  ــرَ فَ  ، ــنٍ ــمْ ــنْ سَ مِ ــئًــا  ــيْ شَ وَ  ، ــطٍ قِ أَ ــنْ  مِ
ــتُ  جْ وَّ ــزَ ــال: تَ ــقَ فَ  ،« ــنِ ــمَ حْ الــرَّ ــدَ  ــبْ ــا عَ يَ ــمْ  ــيَ ــهْ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ةٍ ــرَ ــفْ صُ ــنْ  مِ
 . ـــبٍ هَ ذَ ـــنْ  مِ ةٍ  ا ــــوَ نَ نَ  زْ وَ  : ـــالَ قَ ـــا؟»  ـــهَ ـــيْ لَ إِ ــتَ  ــقْ سُ ــا  ــمَ : «فَ ـــالَ قَ  ، ـــةً يَّ ـــارِ ـــصَ نْ أَ

برقم ٢٦٣٠.   (١)
برقم ٢٠٥٩.   (٢)



١٩٢

٨-٦-٢٠١٧

 .(١ اةٍ »( بِشَ لَــوْ  وَ لِــمْ  وْ «أَ  : ــالَ قَ
ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى األشعريگ 
 ، وِ زْ الْغَ فِي  لُوا(٢)  مَ رْ أَ ا  إِذَ ينَ  يِّ رِ عَ «إِنَّ األَشْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال: 
بٍ  ـــوْ ــمْ فِـــي ثَ هُ ــنْــدَ ـــانَ عِ ـــا كَ ــوا مَ ــعُ ــمَ ، جَ ــةِ يــنَ ــدِ ــمَ ــالْ ــمْ بِ ــهِ ــالِ ــيَ ـــامُ عِ ـــعَ ـــلَّ طَ وْ قَ أَ
ـــا  نَ أَ ــنِّــي وَ ــمْ مِ ــهُ ، فَ ــةِ يَّ ــوِ ـــدٍ بِــالــسَّ احِ ـــاءٍ وَ نَ ــمْ فِــي إِ ــنَــهُ ــيْ ــوه بَ ــمُ ــسَ ــتَ ــمَّ اقْ ، ثُ ـــدٍ احِ وَ

.(٣ ) م» نْهُ مِ
بـــن  عـــــمـــــر  حــــــديــــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ورو
قــال  فـــيـــه،  مـــات  لـــذي  ا مـــرضـــه  فـــي  ـــعـــن  طُ لــمــا  نـــه  أ لـــخـــطـــابگ:  ا
ــنِــيــنَ  مِ ــؤْ لــمُ ا مِّ  أُ ــى  لَ إِ بْ  هَ ذْ ا  ، ــرَ ــمَ عُ ــنَ  بْ اهللاِ  ــدَ   ــبْ عَ ــا  اهللا: «يَ عــبــد  البــنــه 
 ، مَ ــــالَ لــــسَّ ا ــــيْــــكِ  ــــلَ عَ ــــابِ  ــــطَّ لــــخَ ا ـــــنُ  بْ ــــرُ  ــــمَ عُ أُ  ــــرَ ــــقْ يَ  : ــــلْ ــــقُ فَ ڤ،  ــــةَ ــــشَ ئِ ــــا عَ
ـــي،  ـــسِ لِـــنَـــفْ هُ  يــــدُ رِ أُ ـــنْـــتُ  كُ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ، ـــيَّ ـــبَ ـــاحِ صَ ـــعَ  مَ ــــنَ  فَ دْ أُ نْ  أَ ـــا  ـــهَ ـــلْ سَ ـــمَّ  ثُ
؟  ـــكَ يْ ـــدَ لَ ـــا  مَ  : ــــهُ لَ لَ  ــــا قَ ـــلَ  ـــبَ قْ أَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ ـــي،  ـــسِ ـــفْ نَ ـــى  ـــلَ عَ مَ  ـــوْ لـــيَ ا ـــهُ  نَّ ـــرَ وثِ ـــألُ فَ
ــيَّ  لَ إِ مَّ  هَ أَ ءٌ  يْ شَ نَ  ــا كَ ــا  مَ  : لَ ا قَ  ، ــنِــيــنَ مِ ــؤْ لــمُ ا ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ ــكَ  لَ نَتْ  ذِ أَ  : لَ ا قَ

.(٤ ) لــحــديــث» ا  ... ــعِ ــجَ ــضْ لــمَ ا لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ
ا، فــــرو الـــبـــخـــاري فــي  وكــــان الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص أعـــظـــم الـــنـــاس إيــــثــــارً
ةٌ  أَ ــــــــرَ امْ تِ  ــــــــاءَ جَ صـــحـــيـــحـــه مــــن حــــديــــث ســـهـــل بــــن ســــعــــدگ قــــــال: 

صحيح البخاري برقم ٥٠٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٤٢٧ بلفظ مختلف.   (١)
أرملوا: أي فني طعامهم.   (٢)

برقم ٢٤٨٦.  (٣)
صحيح البخاري برقم ١٣٩٢.  (٤)

١٩٢âbrÌ⁄a



١٩٣

٨-٦-٢٠١٧

؟  ةُ دَ ــــرْ لــــبُ ـــا ا ونَ مَ رُ ــــــدْ تَ : أَ مِ ـــوْ ـــقَ ـــلٌ لِـــلْ ـــهْ ـــالَ سَ ـــقَ فَ  ، ةٍ دَ ــــرْ ــــبُ ملسو هيلع هللا ىلص بِ ـــبِـــيِّ لـــنَّ ــــى ا لَ إِ
ــا  فِــيــهَ ــةٌ  ــوجَ ــنْــسُ مَ ــةٌ  ــلَ ــمْ ــيَ شَ : هِ ــلٌ ــهْ ــالَ سَ ــقَ فَ  ، ــةُ ــلَ ــمْ ــيَ الــشَّ : هِ مُ ــوْ ــالَ الــقَ ــقَ فَ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ا  هَ ذَ خَ أَ فَ  ، هِ ذِ هَ وكَ  سُ كْ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ ا،  يَتُهَ اشِ حَ
ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةِ ــابَ ــحَ ــنَ الــصَّ ــلٌ مِ جُ ــهِ رَ ــيْ ــلَ ــا عَ آهَ ــرَ فَ ــا،  ــهَ ــبِــسَ ــلَ فَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــا  ــتَــاجً ــحْ مُ
ــامَ  ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ،« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــنِــيــهَ ــسُ ــاكْ فَ  ، هِ ـــذِ ــنَ هَ ــسَ حْ ــا أَ ! مَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ رَ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ يْتَ  أَ رَ ينَ  حِ نْتَ  سَ حْ أَ ا  مَ وا:  الُ قَ  ، هُ ابُ حَ صْ أَ هُ  مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ
لُ  ــأَ ــسْ يُ الَ  ــهُ  نَّ أَ ــتَ  فْ ــرَ عَ ــدْ  قَ وَ ــا،  ــاهَ يَّ إِ ــهُ  ــتَ لْ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــيْ لَ إِ ــا  ــاجً ــتَ ــحْ مُ ــا  هَ ــذَ خَ أَ
ــلِّــي  ــعَ ملسو هيلع هللا ىلص، لَ ــا الــنَّــبِــيُّ ــهَ ــبِــسَ ــيــنَ لَ حِ ــا  ــتَــهَ كَ ــرَ تُ بَ ــوْ جَ : رَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــنَــعَ ــيَــمْ فَ ــئًــا  ــيْ شَ

.(١ ــا( فِــيــهَ ــنُ  ــفَّ كَ أُ
»

ينًا،  دِ عليك  مُ  رِ يَخْ ال  فيما  نفسك  على  الخلق  تؤثر  أن   
تــقــدمــهــم  أن  يــعــنــي  وقتًا،  عــلــيــك  يــفــســد  وال  ا،  طريقً عــلــيــك  يــقــطــع  وال 
وتكسوهم  وتجوع،  تطعمهم  أن  مثل  مصالحهم،  في  نفسك  على 
ارتـــكـــاب  إلـــى  ذلـــك  يــــؤدي  ال  بــحــيــث  وتـــظـــمـــأ،  وتــســقــيــهــم   ،وتـــعـــر
بــصــالح  عــلــيــك  يـــعـــود  ســـبـــب  وكــــل  يــــن...  الــــدِّ فـــي  يـــجـــوز  ال  إتــــالف 
بــه  آثـــرت  فـــإن  ا،  أحــــدً بـــه  تــؤثــر  فـــال  اهللا  مـــع  وحـــالـــك  ووقـــتـــك  قــلــبــك 

اهللا وأنــت ال تــعــلــم. فــإنــمــا تــؤثــر الــشــيــطــان عــلــى 
 إيثار رضا اهللا على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن، 

برقم ٦٠٣٦.  (١)



١٩٤

٨-٦-٢٠١٧

وثقلت فيه المؤن، وضعف عنه الطول والبدن. وإيثار رضا اهللا ک 
الخلق،  أغضب  ولــو  مرضاته،  فيه  مــا  ويفعل  يريد  أن  هــو  غــيــره:  على 
وهـــي درجـــة األنــبــيــاء وأعــالهــا لــلــرســل عــلــيــهــم صــلــوات اهللا وســالمــه، 
وأعــالهــا ألولـــي الــعــزم مــنــهــم، وأعــالهــا لــنــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص، فــإنــه قـــاوم الــعــالــم 
اهللا  في  والقريب  البعيد  عداوة  واحتمل  اهللا،  إلى  للدعوة  وتجرد  كله 
في  يأخذه  ولم  وجه،  كل  من  الخلق  رضا  على  اهللا  رضا  وآثر  تعالى، 
على  ا  مقصورً كله  وسعيه  وعزمه  همه  كان  بل  الئم،  لومة  رضاه  إيثار 
األمــانــة،   وأد الــرســالــة،  فبلغ  رســـاالتـــه...  وتــبــلــيــغ  اهللا،  مــرضــاة  إيــثــار 
أحد من  اهللا حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل  وجاهد في 

عليه. وسالمه  اهللا  صلوات  نال  ما  اإليثار  هذا  درجة 
آثــر  مــن  أنَّ   – لــهــا  تــبــديــل  ال  الــتــي   – اهللا  ســنــة  جـــرت  وقـــد  هـــذا، 
رضــــاه،  آثــــر  مــــن  عـــلـــيـــه  ـــســـخـــط  يُ أن  مـــرضـــاتـــه،  عـــلـــى  الـــخـــلـــق  مــــرضــــاة 
ذامــا،  حــامــده  فيعود  يــديــه،  على  محنته  ويجعل  جهته،  مــن  ويــخــذلــه 
إلى  وال  حصل،  منهم  مقصوده  على  فال  ساخطًا،  مرضاته  آثر  ومن 

وأحمقهم. الخلق  أعجز  وهذا  وصل،  ربه  مرضات  ثواب 
بــمــا  فــعــلــيــك  تــدرك،  ال  غــايــة  الــنــاس  ۴: «رضــا 
بإيثار  إال  للنفس  صالح  ال  أنه  ومعلوم  فالزمه».  نفسك  صالح  فيه 

رضــا ربــهــا ومــوالهــا عــلــى غــيــره، ولــقــد أحــســن مــن قــال:
ـــــــرةٌ يَ ـــــــرِ ـــــــاةُ مَ ـــــــيَ الـــــــحَ ـــــو وَ ـــــلُ ـــــحْ ـــــكَ تَ ـــــتَ ـــــيْ ـــــلَ ــــابُفَ ــــضَ ــــــــــــــامُ غِ األَنَ ـــــى وَ ضَ ـــــرْ ـــــكَ تَ ـــــتَ ـــــيْ لَ وَ
ــــاِمــــرٌ ـــــنَـــــكَ عَ ـــــيْ بَ ــــنِــــي وَ ــــيْ ي بَ ـــــــــذِ ــــــتَ الَّ ــــــيْ لَ ابُوَ ـــــــــرَ ــــيْــــنَ خَ ــــمِ ــــالَ ـــــــنَ الــــعَ ـــــــيْ بَ ـــــنِـــــي وَ ـــــيْ بَ وَ

١٩٤âbrÌ⁄a
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ـــنٌ ـــيِّ هَ ــــلُّ  ــــكُ ــــالْ فَ دُّ  ـــــــــوُ الْ ــــكَ  ــــنْ مِ ــــــحَّ  صَ ا  ابُإِذَ ــــــــرَ ابِ تُ ـــــــرَ قَ الـــــــتُّ ـــــــــوْ ي فَ ـــــــــذِ ـــــــــلُّ الَّ كُ وَ
الذي  هو  وأنه  نفسك،  دون  اهللا  إلى  إيثارك  تنسب  أن   
آثـــرت  فــــإذا  إلـــيـــه،  اإليـــثـــار  ســلــمــت  فــكــأنــك  أنــــت،  ال  بـــاإليـــثـــار  تـــفـــرد 
ال أنــت، فــهــو الــمــؤثــر عــلــى  الــذي آثــره هــو الــحــق  فــإن   ، غــيــرك بــشــيءٍ

إذ هــو الــمــعــطــي حــقــيــقــة.  الــحــقــيــقــة، 


بواجبها  قام  عنده  الحقوق  عظمت  من  فإن   :  -١
إن  أنــه  وعــلــم  حــق رعــايــتــهــا، واســتــعــظــم إضــاعــتــهــا  ورعــاهــا 
لـــم يـــبـــلـــغ درجـــــة اإليــــثــــار لـــم يـــؤديـــهـــا كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، فــيــجــعــل 

ــا ألدائــهــا. إيــثــاره احــتــيــاطً
 ير فإنه  اإليثار،  التزم  وأبغضه  مقته  إذا  فإنه   :   -٢

إال بــاإليــثــار. هــذا الــمــقــت الــبــغــيــض  خــالص لــه مــن  أنــه ال 
يــكــون  فـــيـــهـــا،  رغـــبـــتـــه  وبـــحـــســـب   :   -٣

األخــالق. اإليــثــار أفــضــل درجــات مــكــارم  إيــثــاره؛ ألن 
اإلسالم،  وحسن  العود،  طيب  أشياء:  بثالثة  اإليثار  ويستطاع 

وقــوة الــصــبــر.
الــخــلــق،  لــمــعــاداة  مــتــصــدٍّ  اهللا  لــرضــى  الــمــؤثــر  أن  الــمــعــلــوم  مــن 
وإال  خلقه،  في  اهللا  سنة  هذه  والبد،  إتالفه،  في  وسعيهم  وأذاهم، 
والــذيــن يــأمــرون بــالــقــســط مــن الــنــاس،  فــمــا ذنــب األنــبــيــاء والــرســل، 
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اهللا، الــذابــيــن عــن كــتــابــه وســنــة رســولــه عــنــدهــم؟ والــقــائــمــيــن بــديــن 
وسقطهم،  العالم،  رذالة  يعاديه  أن  بد  فال  اهللا  رضى  آثر  فمن 
١)، وجـــهـــالـــهـــم، وأهـــــل الـــبـــدع والـــفـــجـــور مـــنـــهـــم، وأهـــل  وغــــرثــــاهــــم(
، فــمــا يــقــدم عــلــى  ــهُ هــديَ ــهُ  هــديُ الــريــاســات الــبــاطــلــة، وكــل مــن يــخــالــف 
ســمــاع  عـــلـــى  عـــامـــل  اهللا،  إلــــى  الــــرجــــوع  طـــالـــب  إال  هـــــؤالء  مــــعــــاداة 
 ﴾:  9  8  7  6  5  4  3  2  1﴿ خـــــطـــــاب 

[الفجر:٢٧-٢٨].
تــقــلــقــلــه  وال  الــــرجــــال،  ال تـــزعـــزعـــه  كـــامـــل  صـــلـــب  إســـالمـــه  ومــــن 
والــشــدائــد  الــمــحــن  تحله  ال  محكم  صــبــره  عــزيــمــة  عــقــد  ومــن  الــجــبــال، 
والـــمـــخـــاوف. ومــــالك ذلـــك أمـــــران: الـــزهـــد فـــي الــحــيــاة والـــثـــنـــاء، فــمــا 
وثناء  والبقاء،  للحياة  بحبه  إال  تأخر  من  وتأخر  ضعف،  من  ضعف 
الـــنـــاس عــلــيــه، ونــفــرتــه مـــن ذمــهــم لـــه، فــــإذا زهـــد فـــي هــذيــن الــشــيــئــيــن، 
ومــالك  العساكر،  فــي  حينئذ  وانغمس  كلها،  الــعــوارض  عنه  تــأخــرت 
هذين  ومــالك  المحبة،  وقــوة  اليقين،  صحة  بشيئين:  الشيئين  هــذيــن 
الموصلة  لألسباب  والتصدي  والطلب،  اللجأ  بصدق  ا:  أيضً بشيئين 
بيد  بعد  والتوفيق  وقدرتهم،  الخلق  معرفة  تنتهي  هاهنا  فإلى  إليهما، 

بيده»(٢). كلها  األمور  أزمة  من 
أعــلــى  الــســخــاء  أن  والــجــود:  والــســخــاء،  اإليــثــار،  بــيــن  والــفــرق 

هم الجائعون.  (١)
مدارج السالكين البن قيَّم الجوزية (٢٢٠/٢-٢٢٤) بتصرف واختصار.  (٢)

١٩٦âbrÌ⁄a
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وهــذه الــمــراتــب هــي:  والــبــذل،  مــراتــب الــعــطــاء 
وهــذه  الــعــطــاء،  عــلــيــه  يــصــعــب  وال  الــبــذل  يــنــقــصــه  ال  أن   »

مــرتــبــة الــســخــاء.
مــا  مــثــل  ــبــقــي  يُ أو  ــا،  شــيــئً لــه  ويــبــقــي  األكــثــر،  ــعــطــي  يُ أن   

وهــذا هــو الــجــود. أعــطــى، 
وهــذه مــرتــبــة  مــع حــاجــتــه إلــيــه،   أن يــؤثــر غــيــره بــالــشــيء   

 .(١ اإليــثــار»(
»

وحــســن اإلســالم.- ١ دلــيــل عــلــى كــمــال اإليــمــان 
األثــرة الــذمــيــمــة.- ٢ دلــيــل عــلــى عــلــو الــهــمــة، والــبــعــد عــن صــفــة 
 أنه طريق موصل إلى الفالح؛ ألنه يقي اإلنسان من داء الشح.- ٣
٢).- ٤ دلــيــل عــلــى الــمــحــبــة والــرحــمــة بــاآلخــريــن»(

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

مدارج السالكين البن القيم (٢١٦/٢-٢١٧) بتصرف.  (١)
موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريمملسو هيلع هللا ىلص (٦٢٩/٣-٦٤٠).  (٢)
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والــعــشــرون الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 

ملسو هيلع هللا ىلص 

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
األســمــاء  كــثــرة  بها  اهللا  أكــرمــه  الــتــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  خصائص  مــن  فــإن 
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  بــــهــــا،  ـــى  ـــســـمَّ يُ الــــتــــي 
نــعــوت  كــلــهــا  والـــســـالم  الـــصـــالة  عــلــيــه  «وأســــمــــاؤه   .[١٢٤  [األنعام: 
صفات  من  مشتقة  أسماء  بل  التعريف،  لمجرد  محضة  ا  أعالمً ليست 

والكمال»(١). المدح  له  توجب  به  قائمة 
جــبــيــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
ا  نَ أَ  : اءٍ مَ سْ أَ ةُ  سَ مْ خَ «لِي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  مطعمگ  ابن 
ـــا  نَ أَ ، وَ ــرَ ــفْ ــكُ لْ بـِـيَ ا ــهُ  الــلَّ ــو  ــحُ ــمْ يَ ي  ـــذِ لَّ ــي ا ــاحِ ــمَ لْ ـــا ا نَ أَ ، وَ ـــدُ ـــمَ حْ أَ ، وَ ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ

.(٢ )« ــاقِــبُ لْــعَ ــا ا نَ أَ ــي، وَ مِ ــدَ ــلَــى قَ الــنَّــاسُ عَ ــرُ  ــشَ ــحْ يُ ي  ــرُ الَّــذِ ــاشِ الْــحَ
ــى،  ــمَّ ــسَ ـــمِ الــمُ ـــظَ قـــال الـــســـنـــدي: «وكـــثـــرة األســـمـــاء تـــدل عــلــى عِ

زاد المعاد البن القيم (٨٤/١-٨٥).   (١)
صحيح البخاري برقم ٣٥٣٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٥٤ دون قوله: (لي خمسة).  (٢)

والــعــشــرون الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
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ونــحــوه،  اســـم..  لــه  ــعــرف  يُ ال  شـــيء  هـــذا  الــتــحــقــيــر:  عــنــد  يــقــال  فــلــذا 
.(١ وقــد جــاء أنــهملسو هيلع هللا ىلص لــه أســمــاء أخــر، فــلــعــلــه خــص هــذه لــشــهــرتــهــا»(

لــــــــذي يــظــهــر  لــــفــــتــــح: «وا بـــــن حــــجــــر۴ فــــي ا قـــــال الــــحــــافــــظ ا
أحــد  بــهــا  ـــســـم  يُ لـــم  بــهــا  أخـــتـــص  أســـمـــاء  خــمــســة  لـــي  أن  أراد  أنــــهملسو هيلع هللا ىلص 
أراد  أنــــه  ال  الـــمـــاضـــيـــة،  األمــــم  فـــي  مـــشـــهـــورة  أو  مــعــظــمــة  أو  قـــبـــلـــي، 

.(٢ الــحــصــر فــيــهــا»(
مـــوســـى  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  اإلمـــــــام   رو
 ، ــاءً ــمَ سْ أَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــنَــا  لَ ــي  ــمِّ ــسَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ اهللَّ ــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ قــال:  األشــعــريگ 
 ، ــةِ بَ ــوْ الــتَّ ــبِــيُّ  نَ ، وَ ــرُ ــاشِ ــحَ الْ ــي، وَ ــفِّ ــقَ ــمُ لْ ا ، وَ ــدُ ــمَ حْ أَ ، وَ ــدٌ ــمَّ ــحَ ـــا مُ نَ : «أَ ــالَ ــقَ فَ

.(٣ )« ــةِ ــمَ حْ الــرَّ ــبِــيُّ  نَ وَ
إذا  حــمــد،  مــن  اســم مــفــعــول  هــو  مــحــمــد،  الــحــديــث:  فــي  «قــولــه 
ـــحـــمـــد عــلــيــهــا، وأمــــا أحـــمـــد فـــهـــو أحــمــد  يُ كــــان كــثــيــر الـــخـــصـــال الـــتـــي 
الـــنـــاس لـــربـــه، وأمـــا قــولــه الــمــاحــي والــحــاشــر والــمــقــفــي والــعــاقــب، 
فـــقـــد فـــســـرت فـــي حـــديـــث جـــبـــيـــر بـــن مـــطـــعـــم، فـــالـــمـــاحـــي: هـــو الـــذي 
مــحــي  مـــا  الـــخـــلـــق  مـــن  بـــأحـــد  الـــكـــفـــر  يـــمـــح  ولـــم  الـــكـــفـــر،  بـــه  اهللا  مـــحـــا 
مــن  بـــقـــايـــا  إال  كـــفـــار  كــلــهــم  األرض  وأهــــل  بـــعـــث  فـــإنـــه  بـــالـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، 
أهــل الــكــتــاب، وهــم مــا بــيــن عــبــاد أوثــان، ويــهــود مــغــضــوب عــلــيــهــم، 

شرح السندي للمسند (٤٩٠/٩).   (١)
فتح الباري (٥٥٦/٦).   (٢)

برقم ٢٣٥٥.   (٣)

a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص٢٠٠ @ıb8a
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وبين  ا،  معادً وال  ربا  يعرفون  ال  دهرية  وصابئة  ضالين،   ونصار
األنبياء،  شرائع  يعرفون  ال  وفالسفة  النار،  وعباد  الكواكب،  عباد 
اهللا  دين  ظهر  حتى  ذلك  برسوله  اهللاڽ  فمحا  بها،  يقرون  وال 
وبــلــغ ديــنــه مــا بــلــغ الــلــيــل والــنــهــار، وســـارت دعــوتــه  عــلــى كــل ديــن، 
مــســيــر الـــشـــمـــس فـــي األقــــطــــار، وأمــــا الـــحـــاشـــر: فــالــحــشــر هـــو الــضــم 
ليحشر  بُعث  فكأنه  قدمه،  على  الناس  يحشر  الذي  فهو  والجمع، 
فــلــيــس بــعــده نــبــي،  الـــنـــاس، والـــعـــاقـــب: الـــذي جـــاء عــقــب األنـــبـــيـــاء، 
العاقب  سمي  ولهذا  الخاتم،  بمنزلة  فهو  اآلخر،  هو  العاقب  فإن 

عــلــى اإلطــالق، أي عــقــب األنــبــيــاء، جــاء بــعــقــبــهــم.
تــقــدمــه،  مـــن  آثــــار  عــلــى  ـــى  قـــفَّ الــــذي  هـــو  فــكــذلــك   :
وآخرهم. خاتمهم  فكان  الرسل،  من  قبله  من  قفى  الذي  فالمقفي 

عــطــاء  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صــحــيــح  فــفــي   :
 : ــتُ ــلْ قُ ک،  الــعــاصِ ــنِ  بْ و  ــرِ ــمْ عَ ــنَ  بْ  ِ اهللَّ بْدَ  يتُ عَ قِ لَ قــال:  يــســار  ابــن 
 ِ واهللَّ  ، ــلْ جَ أَ  : ــالَ قَ  ، اةِ رَ ــوْ الــتَّ فِــي  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ــولِ  سُ رَ ــةِ  ــفَ صِ ــنْ  عَ نِــي  ــبِــرْ خْ أَ

 +﴿ ، آنِ رْ قُ الْ ــي  فـِ ـــهِ  ـــتِ ـــفَ صِ ـــضِ  ـــعْ ـــبَ بِ ةِ  ا رَ ــــوْ لــــتَّ ا ــي  فـِ وفٌ  صُ وْ مَ هُ لَ نَّ إِ
 [٤٥ [األحــــــــــــــزاب:  ﴾2  1  0  /  .  -  ,
ــيْــسَ  لَ  ، ــلَ كِّ ــتَــوَ ــمُ الْ ــتُــكَ  ــيْ ــمَّ سَ ــولِــي،  سُ رَ وَ ي  ــبْــدِ عَ ــتَ  نْ أَ  ، يِّينَ مِّ ا  لِألُ زً رْ حِ وَ
ــةِ  ــئَ ــيِّ ــالــسَّ بِ ـــعُ  فَ ـــدْ يَ الَ  وَ  ، اقِ ـــــوَ فِي  األَسْ ـــابٍ  ـــخَّ سَ الَ  وَ  ، ــلِــيــظٍ غَ الَ  وَ ـــظٍّ  بِـــفَ
ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ بِــهِ  ــيــمَ   ــقِ يُ ــتَّــى  حَ  ُ اهللَّ ــهُ  ــبِــضَ ــقْ يَ ــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ ــو  ــفُ ــعْ يَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــئَــةَ ــيِّ الــسَّ
انًا  آذَ وَ ــيًــا،  ــمْ عُ ــيُــنًــا  عْ أَ بِهِ  تَحَ  فْ يُ وَ  ، ُ اهللَّ إِالَّ  هَ  لَ إِ الَ  وا:  ولُ قُ يَ نْ  بِأَ اءَ  جَ وْ عَ الْ

ِّ
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 .(١ ــا ( ــفً ــلْ ــا غُ ــوبً ــلُ قُ وَ ــمــا،  صُ
أهــل  عــلــى  الــتــوبــة  بــاب  بــه  اهللا  فــتــح  الـــذي  فــهــو   :
األرض  ألهـــل  مــثــلــهــا  يــحــصــل  لــم  تــوبــة  عــلــيــهــم  اهللا  فــتــاب  األرض، 
ا وتــوبــة، حــتــى كــانــوا يــعــدون  قــبــلــه، وكــان ملسو هيلع هللا ىلص أكــثــر الــنــاس اســتــغــفــارً
ــكَ  نَّ إِ ــيَّ  ــلَ عَ ــبْ  تُ وَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  مــرة: «رَ مــئــة  الــواحــد  الــمــجــلــس  فــي  لــه 

.(٢ ) « ــيــمُ حِ الــرَّ ابُ  الــتَّــوَ ــتَ  نْ أَ
 ، وكــذلــك تــوبــة أمــتــه أكــمــل مــن تــوبــة ســائــر األمـــم، وأســـرع قــبــوالً
كان  حتى  األشياء  أصعب  من  قبلهم  من  توبة  وكانت   ، تناوالً وأسهل 
األمة  هذه  وأما  أنفسهم،  قتل  العجل  عبادة  من  إسرائيل  بني  توبة  من 

واإلقالع. الندم  توبتها  جعل  تعالى  اهللا  على  فلكرامتها 
يجاهد  فلم  اهللا  أعداء  لجهاد  بعث  الذي  فهو   :
نــبــي وأمــتــه قــط مــا جــاهــد رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأمــتــه، والــمــالحــم الــكــبــار 
الــتــي وقــعــت وتــقــع بــيــن أمــتــه وبــيــن الــكــفــار لــم يــعــهــد مــثــلــهــا قــط، فــإن 
وقد  األعصار،  تعاقب  على  األرض  أقطار  في  الكفار  يقتلون  أمته 

سواهم. أمة  تفعله  لم  ما  المالحم  من  بهم  أوقعوا 
فرحم  للعالمين،  رحمة  اهللا  أرسله  الذي  فهو   :
فــنــالــوا  الــمــؤمــنــون  أمـــا  وكـــافـــرهـــم،  مــؤمــنــهــم  كــلــهــم  األرض  أهـــل  بـــه 

برقم ٢١٢٥.   (١)
سنن أبي داود برقم ١٥١٦، وصححه الشيخ األلباني ۴ في صحيح سنن أبي داود   (٢)

(٢٨٣/١) برقم ١٣٤٢. 

a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص٢٠٢ @ıb8a
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األوفـــر مــن الــرحــمــة، وأمـــا الــكــفــار، فــأهــل الــكــتــاب مــنــهــم  الــنــصــيــب 
عـــاشـــوا فـــي ظـــلـــه، وتـــحـــت حــبــلــه وعـــهـــده، وأمــــا مـــن قــتــلــه مــنــهــم هــو 
وأراحــــوه مــن الــحــيــاة الــطــويــلــة  وأمــتــه فــإنــهــم عــجــلــوا بــه إلـــى الــنــار، 

اآلخــرة. الــعــذاب فــي  إال شــدة  يــزداد بــهــا  الــتــي ال 
كــان  أن  بــعــد   الــهــد بـــاب  بــه  اهللا  فــتــح  الـــذي  فــهــو   :
والـــقـــلـــوب  الــــصــــم،  واآلذان  الـــعـــمـــي،  األعــــيــــن  بــــه  وفــــتــــح  ــــا،  مــــرتــــجً
وفتح  الجنة،  أبواب  به  وفتح  الكفار،  أمصار  به  اهللا  وفتح  الغلف، 
واآلخــرة،  بــه طــرق الــعــلــم الــنــافــع والــعــمــل الــصــالــح، فــفــتــح بــه الــدنــيــا 

واألمــصــار. واألبــصــار،  والــقــلــوب، واألســمــاع، 
اهللا  أمــيــن  فــهــو  االســـم،  بــهــذا  الــعــالــمــيــن  أحــق  فــهــو   :
عـــلـــى وحـــيـــه وديــــنــــه، وهــــو أمـــيـــن مـــن فـــي الـــســـمـــاء، وأمـــيـــن مـــن فــي 

األرض، ولــهــذا كــانــوا يــســمــونــه قــبــل الــنــبــوة األمــيــن.
أحــدهــمــا  يـــفـــرد  ال  مـــزدوجـــان  فـــاســـمـــان   :  
وال  عـــابـــس،  غــيــر  الــمــؤمــنــيــن  وجــــوه  فـــي  ضـــحـــوك  فـــإنـــه  اآلخــــر،  عـــن 
فــيــهــم  تــأخــذه  ال  اهللا  ألعـــداء  ــال  قــتَّ فــظ،  وال  غــضــوب،  وال  مــقــطــب، 

لــومــة الئــم.
: فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن 
قــولــه  عصاه بالعقاب، وقد سماه اهللا، عبده في مواضع من كتابه، مــنــهــا 

 ¤﴿ [الــجــن:٩١]، وقــولــه:   ﴾U  T  S  R  Q  P﴿ لـــى:  تـــعـــا



٢٠٤

٨-٦-٢٠١٧

 O  N  M  L ﴿ وقوله:  [الفرقان:١]،   ﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ وقــولــه:   ،[١٠ [الــنــجــم:   ﴾Q  P
ــدِ  لَ وَ ــيِّــدُ  سَ ـــا  نَ قــال: «أَ أنــه  الصحيح  في  عنه  وثبت   .[٢٣ «﴾ [البقرة: 

.(١)« رَ الَ فَخْ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ آدَ
ــا،  وهــاجً ـــا  ســـراجً الــشــمــس  وســمــى  ا،  مــنــيــرً ـــا  ســـراجً اهللا  وســمــاه 
إحــراق، بــخــالف الــوهــاج: فــإن فــيــه  الــذي يــنــيــر مــن غــيــر  والــمــنــيــر هــو 

.(٢ إحــراق وتــوهــج( نــوع 
وقــــد اخـــتـــلـــف الـــعـــلـــمـــاء فـــي أســـمـــاء كـــثـــيـــرة، هـــل تـــصـــح نــســبــتــهــا 
هــذه  تــعــداد  فــي  اخــتــالفــهــم  إلـــى  ذلـــك   فـــأد ال؟  أو  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إلـــى 

األســمــاء.
وقد كان من أهم أسباب الخالف، أن بعض العلماء رأ كل 
من  فعد  أسمائه،  من  الكريم  القرآن  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  به  وصف  وصف 
المنير،  السراج  الداعي،  النذير،  المبشر،  الشاهد،   : مثالً أسمائه 

 1 0 / . - , +﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  وذلـــك 
2 3 4 5 6 7 8 9﴾  [األحزاب:٤٦-٤٥]

كــمــا تــقــدم فــي كــالم ابــن الــقــيــم۴: «فــي حــيــن قــال آخــرون 
مــن أهــل الــعــلــم: إن هــذه أوصــاف ولــيــســت أســمــاء أعــالم».

صحيح مسلم برقم ٢٢٧٨ ، وفي رواية أحمد: وال فخر (٤٥١/١٩) برقم ١٢٤٦٩.  (١)
زاد المعاد البن القيم۴ (٩١/١-٩٤) باختصار وتصرف.  (٢)

a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص٢٠٤ @ıb8a



٢٠٥

٨-٦-٢٠١٧

لـــــمـــــذكـــــورات صــــفــــات،  لـــــــنـــــــووي۴: «بــــعــــض هــــــذه ا قــــــال ا
١). اهـــ فــإطــالقــهــم األســمــاء عــلــيــهــا مــجــاز»(

.(٢ وقــال الــســيــوطــي۴: «وأكــثــرهــا صــفــات»(
خالف  ذكر  بعدما  زيد۴  أبو  اهللا  عبد  بن  بكر  الشيخ  قال 
األعـــداد كــثــيــر مــن  الــعــلــمــاء فــي عــدد أســمــاء الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «وفــي هــذه 
وال  بــكــثــيــر،  ذلــك  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص أقــل  أن أســمــاءه  والــصــحــيــح  الــمــبــالــغــات، 
يــجــوز اعــتــبــار كــل وصــف ثــبــت لــه فــي الــكــتــاب والــســنــة مــن أســمــائــه 
عــلــيــهــا  الــزيــادة  يــجــوز  ال  تــوقــيــفــيــة،  أســمــاءه  أن  عــن  فــضــالً  األعـــالم، 

بــمــا لــم يــرد فــي الــكــتــاب والــســنــة الــصــحــيــحــة.
أو  الـــقـــلـــيـــل،  وهــــو  اســــم  إمــــا  الـــنـــصـــوص:  فـــي  أصــــل  لـــه  والـــــذي 
وصـــف وهـــو أكــثــر، ومـــا ســـو ذلـــك فــال أصـــل لـــه، فــال يــطــلــق عــلــى 
كــانــت  إذا  الــنــهــي  ويــشــتــد  والـــغـــلـــو،  اإلفــــراط  مـــن  حــمــايــة  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٣ وإطــراء»( هــذه األســمــاء والــصــفــات الــتــي ال أصــل لــهــا فــيــهــا غــلــو 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  «وصف  الفاسي:  الطيب  ابن  اللغوي  العالمة  وقال 
النبيين،  خاتم  كونه  من  العظيم  القرآن  في  به  تعالى  اهللا  وصفه  بما 
اهللا بــه، مــع مــا فــيــه  األدب؛ ألن وصــفــه بــمــا وصــفــه  ا عــلــى جــادة  ســيــرً
عن  بالعجز  اعتراف  فيه  بسواها،  يرضىملسو هيلع هللا ىلص  ال  التي  المتابعة  من 

تهذيب األسماء واللغات (٢٢/١).  (١)
تنوير الحوالك (٢٦٣/٢).  (٢)

معجم المناهي اللفظية (٣٦٢-٣٦٣) بتصرف.  (٣)



٢٠٦

٨-٦-٢٠١٧

ابــتــداع وصــف مــن الــواصــف، يــبــلــغ بــه حــقــيــقــة مــدحــه عــلــيــه الــصــالة 
على  السالم  عليه  ذكره  في  يقتصرون  األكابر  نجد  ولذا  والسالم؛ 
عــبــادات  اخــتــراع  دون  وســنــة،  ــا  الــطــاهــرة كــتــابً الــشــريــعــة  بــه  وردت  مــا 

١). اهـــ  مــن عــنــدهــم فــي الــغــالــب»(
ڤ

ملسو هيلع هللا ىلص»
كــمــحــمــد،  • الرسل،  من  غيره  فيه  يشاركه  ال   

الملحمة. ونبي  ي،  فِّ قَ والمُ والحاشر،  والعاقب،  وأحمد، 
ولــكــن  • الـــرســـل:  مـــن  غـــيـــره  مـــعـــنـــاه  فـــي  يـــشـــاركـــه  مـــا   

كــرســول  أصــلــه،  دون  بــكــمــالــه  مــخــتــص  فــهــو  كــمــالــه،  مــنــه  لــه 
ونــبــي  والــنــذيــر،  والــمــبــشــر،  والــشــاهــد،  وعــبــده،  ونــبــيــه،  اهللا، 

.(٢ الــرحــمــة، ونــبــي الــتــوبــة»(
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا  <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> <Ç€v÷]Ê

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

شرح كفاية المتحفظ البن األجدابي ص٥١.  (١)
زاد المعاد البن القيم (٨٦/١).  (٢)

a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص٢٠٦ @ıb8a



٢٠٧

٨-٦-٢٠١٧

والــعــشــرون الــرابــعــة  الــكــلــمــة 

   ملسو هيلع هللا ىلص 

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فـــقـــد تـــقـــدم الــــكــــالم فــــي كـــلـــمـــة ســـابـــقـــة عــــن أخـــــالق الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص 

ــيــة. ــقِ ــلْ والــحــديــث فــي هــذه الــكــلــمــة عــن صــفــات الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الــخَ
فقد كان النبيملسو هيلع هللا ىلص قمة في الكمال والجمال في خلقه، فكم من 
ومشاهدة  الهدملسو هيلع هللا ىلص  رسول  رؤيته  لمجرد  اإلسالم  في  دخل  رجل 
وأعلمهم  اليهود  حبر  سالم  بن  اهللا  عبد  فهذا  الشريف،  وجهه  نور 
الناس  انجفل(١)  المدينة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قدم  «لما  يقول:  بالتوراة، 
إلــيــه،  ألنــظــر  الـــنـــاس  فـــي  فــجــئــت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  قـــدم رســـول  وقـــيـــل:  إلـــيـــه، 

كذاب»(٢). بوجه  ليس  وجهه  أن  عرفت  استبنت  فلما 
ملسو هيلع هللا ىلص:

ـــنِـــي ـــيْ ـــــــطُّ عَ ـــــــرَ قَ ـــــــمْ تَ ـــــكَ لَ ـــــنْ ــــــــنُ مِ ــــــــسَ أَحْ ـــــاءُ وَ ـــــسَ ــــــدِ الـــــنِّ ــــــلِ ـــــــــمْ تَ ــــــكَ لَ ــــــنْ ـــــــــلُ مِ ـــــــــمَ أَجْ وَ
ـــــيْـــــبٍ ــــــــــلِّ عَ ــــــــــنْ كُ ا مِ ءً ــــــــــرَّ ــــــــــبِ ــــــتَ مُ ــــــقْ ــــــلِ ــــــاءُخُ ــــــشَ ــــــا تَ ــــــمَ ــــــتَ كَ ــــــقْ ــــــلِ ــــــــــدْ خُ ـــــــــكَ قَ نَّ ـــــــــأَ كَ

انجفل: أي أسرع.   (١)
سنن الترمذي برقم ٢٤٨٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)

والــعــشــرون الــرابــعــة  الــكــلــمــة 



٢٠٨

٨-٦-٢٠١٧

«فــرســولــنــاملسو هيلع هللا ىلص كـــان أحــســن الـــنـــاس، وأجــمــل الـــنـــاس، لــم يــصــفــه 
واصـــف قــط إال شــبــهــه بــالــقــمــر لــيــلــة الــبــدر، ولــقــد كـــان يــقــول قــائــلــهــم: 
لــربــمــا نــظــرنــا إلــى الــقــمــر لــيــلــة الــبــدر فــنــقــول: هــو أحــســن فــي أعــيــنــنــا من 
الكواكب،  تأللؤ  يتألأل  لونًا  وأنــورهــم  ــا،  وجــهً الناس  أحسن  القمر، 

فقال:  الصديقگ  بكر  أبو  وصفه  ولقد 
ــــــو عُ ــــــدْ ـــــرِ يَ ـــــيْ ـــــخَ ــــلْ ـــــى لـِ ـــــفً ـــــطَ ـــــصْ ــــــــيــــــــنٌ مُ »(١)أَمِ مُ ــــــالَ ــــــهُ الــــــظَّ ــــــلَ ايَ رِ زَ ــــــدْ ــــــبَ ءِ الْ ـــــوْ ـــــضَ كَ

لقُهملسو هيلع هللا ىلص وصورته من  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية۴: «وكان خَ
أكمل الصور، وأتمها، وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه 

المحاسن»(٢). فيه  واجتمعت  جميلة،  وصورة  حسن،  لق  بخُ اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص @

 

رجــالً  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  كــان  فعن البراء بن عازبگ قال:   -١
٥) إلــى شــحــمــة  ٤)، عــظــيــم الــجــمــة( ٣)، بــعــيــد مــا بــيــن الــمــنــكــبــيــن( ــا( مــربــوعً

.(٦ حــلــة حــمــراء مــا رأيــت شــيــئًــا قــط أحــســن مــنــه( أذنــيــه، عــلــيــه 
ـــنْ  مِ ــــنَ  ــــسَ حْ أَ ـــا  ـــئً ـــيْ شَ ـــــــتُ  يْ أَ رَ ــــا  مَ قــــال:  وعــــن أبــــي هـــريـــرةگ   -٢

نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم (٤١٥/١).  (١)
الجواب الصحيح (٤٣٨/٥).  (٢)

المربوع: هو متوسط القامة، فليس بالطويل البائن، وال بالقصير، وإنما هو وسط.  (٣)
ما بين المنكبين أي األيمن واأليسر، والمراد أنهملسو هيلع هللا ىلص كان عريض أعلى الظهر.  (٤)

ينزل إلى  الذي  فإن الشعر  وإال  األذن،  الجمة: هنا الشعر، أي عظيم الشعر إلى شحمة   (٥)
شحمة األُذن يقال له الوفرة. شرح شمائل الترمذي، د. عبدالرزاق البدر، ص٢٠-٢١.

صحيح البخاري برقم ٣٥٥١، وصحيح مسلم برقم ٢٣٣٧.  (٦)
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ـــا  مَ وَ  ،(١ ) ـــهِ ـــتِ ـــهَ ـــبْ جَ فِـــي  ي  ـــرِ ـــجْ ـــسَ تَ ـــمْ نَّ الـــشَّ ــــأَ ــــانَ كَ كَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِ اهللَّ ـــــــولِ  سُ رَ
ضَ  األَرْ ــا  ــمَ نَّ ــأَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِ اهللَّ ـــولِ  سُ رَ ــنْ  مِ ــتِــهِ  ــيَ ــشْ مِ فِــي  عَ  ـــرَ سْ أَ ا  ـــدً حَ أَ ـــتُ  يْ أَ رَ

 .(٥ )(٤ ) ثٍ ــتَــرِ ــكْ مُ ــيْــرُ  ــغَ ــهُ لَ نَّ إِ وَ  ،(٣ ــنَــا( ــسَ ــفُ نْ ــدُ أَ ــهِ ــنُــجْ ــا لَ نَّ إِِ  ، ــهُ ٢) لَ ) ــوَ ــطْ تُ
فِــي  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِ اهللَّ ـــولَ  سُ رَ ـــتُ  يْ أَ رَ سمرةکقــال:  بــن  جابر  وعــن   -٣
ـــى  لَ إِ وَ ـــيْـــهِ  لَ إِ ـــرُ  ـــظُ نْ ــتُ أَ ــلْ ــعَ ــجَ فَ  ، اءُ ـــرَ ـــمْ حَ ــةٌ  ــلَّ حُ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ وَ  ،(٦ ) ـــانٍ ـــيَ ـــحِ إِضْ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ

.(٧ ) ــرِ ــمَ ــقَ لْ ــنَ ا ــنُ مِ ــسَ حْ ي أَ ــنْــدِ ــوَ عِ ــهُ ــلَ فَ  ، ــرِ ــمَ ــقَ لْ ا
وكان رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أزهر اللون، وهو األبيض المستنير الناصع 
وفــي روايـــة البيهقي فــي دالئـــل الــنــبــوة:  «كـــأن الشمس تــجــري فــي وجــهــه». قــال الحافظ   (١)
سن  ابن حجر۴ في الفتح: قال الطيبي: شبّه جريان الشمس في فلكها بجريان الحُ
في وجههملسو هيلع هللا ىلص ، وفيه  عكس التشبيه للمبالغة، قال: ويحتمل أن يكون من  باب تناهي 
التشبيه، جعل وجهه مقرا ومكانًا للشمس. انظر فتح الباري (٥٧٣/٦). وقال السندي: 

وخص الجبهة بالذكر ألنها محل الظهور، شرح السندي على المسند (٢٥٨/١٤). 
غريب  فــي  النهاية  انــظــر  وســرعــة.  ويــســر  بسهولة  مسافتها  تقطع  أي  األرض:  لــه   تــطــو  (٢)

الحديث البن األثير (١٤٦/٣) بتصرف. 
إنا لنجهد أنفسنا: أي نحمل عليها في السير، يقال: جهد الرجل في الشيء: أي جد فيه   (٣)

وبالغ. انظر النهاية البن األثير (٣١٩/١). 
وإنه لغير مكترث: أي غير مبال.   (٤)

رواه الترمذي برقم ٣٦٤٨، واإلمام أحمد في المسند (٢٥٨/١٤) برقم ٨٦٠٤، وقال   (٥)
محققوه: حديث حسن. 

إضحيان: قال ابن األثير: يقال: ليلة إضحيان، وإضحيانة: أي مضيئة مقمرة، النهاية في   (٦)
غريب الحديث (٧٨/٣). 

رواه الترمذي برقم ٢٨١١، وقال: حديث غريب، ورواه الدارمي (٤٤/١)، ورواه الحاكم   (٧)
في المستدرك (٢٠٦/٤) برقم ٧٣٨٣، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، 
ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في دالئل النبوة (١٩٦/١) بهذا اللفظ وفي آخره: «... فلهو 
كان في عيني أحسن من القمر»، وفي لفظ آخر عن جابر بن سمرة: «... فجعلت أماثل بينه 

ا صححه األلباني۴، انظر: مختصر شمائل الترمذي له ص٢٧.  وبين القمر». وأيضً
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الــبــيــاض وهـــو أحــســن األلـــــوان، فــلــم يــكــن بــاألبــيــض األمـــهـــق الــشــديــد 
ا  مشربً بياضهملسو هيلع هللا ىلص  وكان  السمرة،  الشديد  باآلدم  يكن  ولم  البياض(١)، 
ا مــا يــتــمــثــلــون بــنــعــت عــمــه أبــي  بــحــمــرة. حــتــى كــان الــصــحــابــةژ كــثــيــرً

يقول: حيث  لونه  في  إياه  طالب 
ـــهِ ـــهِ جْ ـــوَ ـــامُ بِ ـــمَ ـــى الـــغَ ـــقَ ـــسْ ـــتَ ـــسْ ـــــضُ يُ ـــــيَ بْ أَ ـــــلِوَ امِ ـــةٌ لِـــــألَرَ ـــمَ ـــصْ ــــى(٢) عِ ــــامَ ــــتَ ــــالُ الــــيَ ــــمَ ثِ

هــكــذا كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص. ويــقــول كــل مــن ســمــع ذلــك: 
وصــف الــواصــفــيــن ونــعــت الــنــاعــتــيــن  وهــذه طــائــفــة مــخــتــارة مــن   

كــر: اهللاملسو هيلع هللا ىلص مــمــن حــضــره وعــاصــره تــؤكــد وتــؤيــد مــا ذُ لــرســول 
- عن ربيعة بن أبي عبد الرحٰمن: قال: سمعت أنس بن مالكگ 
يصف النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: كان ربعة(٣) من القوم، ليس بالطويل وال بالقصير، 
أزهـــــر(٤) الـــلـــون، لــيــس بــأبــيــض أمــهــق وال آدم(٥)، لــيــس بــجــعــد(٦) قــطــط(٧) 

وال سبط(٨) رجل(٩).
األمهق: هو اللون الذي ال يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، وذلك كلون الجص.   (١)

انظر: منال الطالب البن األثير، ص٢٢٣. 
ثمال اليتامى: أي: الملجأ والغياث والمطعم في الشدة، انظر لسان العرب(٩٤/١١).   (٢)

ربعة: بفتح الراء وسكون الباء، أي كان متوسطًا بين الطول والقصر.   (٣)
أزهر اللون: هو األبيض المستنير وهو أحسن األلوان، والزهرة: البياض النير.   (٤)

وال آدم: األدمة في الناس السمرة الشديدة.   (٥)
ليس بجعد: الجعد بفتح وسكون: الشعر فيه التواء وانقباض.   (٦)

القطط: بفتحتين على األشهر ويجوز كسر ثانيه: الشديد الجعودة.   (٧)
نتوء  وال  تعقد  فيه  ليس  الــذي  المسترسل  الشعر  فكسر:  بفتح  السبط  رجــل:  سبط  وال   (٨)
، ورجل: بفتح فكسر ومنهم من يسكن الجيم: أي متسرح. فالحاصل أن شعرهملسو هيلع هللا ىلص  أصالً

لم يكن شديد الجعودة وال شديد السبوطة بل بينهما.  
صحيح البخاري برقم٧٤٥٣، وصحيح مسلم برقم ٢٣٤٧.   (٩)
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لــــــطــــــفــــــيــــــلگ قــــــــــــال: رأيــــــــت  لـــــــجـــــــريـــــــري عــــــــن أبــــــــــي ا وعــــــــــن ا
قـــال:  غـــيـــري،  رآه  رجــــل  األرض  وجــــه  عـــلـــى  ومــــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــــول 

.(٢ )(١ ا( ــقــصــدً مُ ــا  فــقــلــت لــه: فــكــيــف رأيــتــه؟ قــال: كــان أبــيــض مــلــيــحً
وعـــــن عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــبگ أنـــــه وصـــــف الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــقـــال: 
ــا حـــمـــرة، عــظــيــم الــلــحــيــة، ضخم  ــشــربً كـــان عــظــيــم الـــهـــامـــة(٣)، أبـــيـــض، مُ
الـــكـــراديـــس(٤)، شــثــن الــكــفــيــن والــقــدمــيــن(٥)، طــويــل الــمــســربــة(٦)، كثير 
ال  صــبــب(٨)،  في  ينحدر  كأنما  مشيته  في  يتكفأ  رجــلــه(٧)،  الــرأس  شعر 

بعدهملسو هيلع هللا ىلص(٩). وال  قبله  مثله  أر  لم  قصير،  وال  طويل، 
هو نحو  شمر:  وقــال  قصير.  وال  وال طويل  نحيف  وال  بجسيم  ليس  الــذي  هو  ا:  مقصدً  (١)

بعة. والقصد بمعناه. وملح الشيء، من باب ظرف أي حسن فهو مليح. الرَّ
رواه مسلم برقم ٢٣٤٠.   (٢)

الهامة: الرأس، وعظم الرأس دليل على وفور العقل.  (٣)
ضخمين،  عظمين  كل  وملتقى  كبير،  عظم  كل  رأس  وهــو  كـــردوس،  جمع  الــكــراديــس:   (٤)

كالمنكبين، والمرفقين، والوركين، والركبتين، ويريد به ضخامة األعضاء وغلظها.
ابــن  وقــــال  حـــجـــر۴،  ابـــن  قـــال  والــــراحــــة،  األصـــابـــع  غــلــيــظ  أي  الــكــفــيــن:  شــثــن   (٥)
ــا: هــو الـــذي فــي أنــامــلــه غــلــظ  أيــضً األثــيــر۴ شــثــن الــكــف غــلــيــظ الــكــف، وقـــال 
بـــال قـــصـــر، ويـــحـــمـــد ذلــــك فـــي الــــرجــــال؛ ألنــــه أشــــد لــقــبــضــتــهــم، وأصـــبـــر لـــهـــم عــلــى 
غريب  في  والنهاية   ،(٣٥٩/١٠ ) الباري  فتح  انظر:  النساء.  في  ويذم  المراس، 

.(٢٣٢/١٣ ٤٤٤/٢)، ولــســان الــعــرب ( الــحــديــث (
المسربة: بفتح الميم وسكون السين وضم الراء، قال ابن األثير: الشعر النابت على وسط   (٦)
الصدر نازالً إلى آخر البطن، جامع األصول (٢٢٤/١١)، وتحفة األحوذي (١١٧/١٠).

رجله: أي يجمع بين االسترسال والجعودة.   (٧)
يتكفأ بمعنى  وجــالدة، واألشبه أن  يرفع رجله من قوة  ينحط من صبب، أي  أي: كأنما   (٨)

صب الشيء دفعة. انظر: تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي (٤٤٣/٥).
مسند أحمد (٢٥٧/٢) برقم ٩٤٤، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٩)
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إلى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  شعر  كان  قال:  مالكگ  بن  أنس  وعن 
.(٢ يــضــرب مــنــكــبــيــه( ١)، وتــارة  ذنــيــه( أنــصــاف أُ

كأنما  أبيض،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان  قال:  هريرةگ  أبي  وعن 
.(٣ فــضــة، رجــل الــشــعــر( صــيــغ مــن 

الجعرانة  من  خرج  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الكعبيگ:  مُحرشٍ  وعن 
، فــنــظــرت إلــى ظــهــره كــأنــه  فــأصــبــح بــهــا كــبــائــتٍ لــيــالً فــاعــتــمــر ثــم رجــع 

.(٥ ٤) فــضــة( ســبــيــكــة(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد    

J‡È√€q_<‰fvëÊ

صحيح مسلم برقم ٢٣٣٨.  (١)
صحيح البخاري ٥٩٠٣، وصحيح مسلم ٢٣٣٨.  (٢)

السلسلة  انظر  األلــبــانــي۴.  وحسنه  ص٢٧،  المحمدية  الشمائل  في  الترمذي  رواه   (٣)
الصحيحة برقم ٢٠٥٣. 

سبيكة فضة: سبك الذهب والفضة بمعنى ذوبه وأفرغه في قالب، والسبيكة: القطعة   (٤)
رواية  في  كما   - تشبيههملسو هيلع هللا ىلص  والمراد  العرب (٤٣٨/١٠)،  لسان  انظر:  منه.  المذوبة 

والصفاء.  البياض  في  الفضة  من  بالقطعة  الشريف  ظهره  تشبيه  أو   – النسائي 
ا برقم ١٩٩٦. ورواه النسائي برقم ٢٨٦٤، بلفظ: «أن النبيملسو هيلع هللا ىلص خرج  أبو داود مختصرً  (٥)
األلباني  وصححه  كبائت»،  بها  أصبح  ثم  فاعتمر  فضة،  سبيكة  كأنه  ليالً  الجعرانة  من 

۴. انظر صحيح سنن النسائي برقم ٢٦٨٢. 

٢١٢ÚÓč‘ž‹ fl®a a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص  @pb–ï
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والــعــشــرون الــخــامــســة  الــكــلــمــة 

    

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..

لــــتــــي أبــــاحــــهــــا الــــشــــرع الـــحـــنـــيـــف، وفـــيـــهـــا مــتــعــة  فـــمـــن األمـــــــور ا
وإدخــــال الـــســـرور عــلــيــهــم،  مـــزاح الــمــســلــم مــع إخـــوانـــه،  نــبــســاط،  وا
لـــــمـــــزاح هــــو الـــمـــبـــاســـطـــة إلـــــى الـــغـــيـــر عـــلـــى جــهــة  قـــــال الــــزبــــيــــدي: «ا
والــخــروج  األئــمــة: اإلكــثــار مــنــه  وقــد قــال  الــتــلــطــف واالســتــعــطــاف، 
عــن الــحــد مــخــل بــالــمــروءة والــوقــار، والــتــنــزه عــنــه بــالــمــرة والــتــقــبــض 
واالقــــتــــداء،  ـــنـــة، والـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة الـــمـــأمـــور بـــاتـــبـــاعـــهـــا،  مـــخـــل بـــالـــسُّ

.(١ وخــيــر األمــور أوســطــهــا»(

صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  مــشــروعــيــتــه  عــلــى  األدلــة  ومــن 
ــا،  ــقً ــلُ خُ الــنَّــاسِ  ــنَ  ــسَ حْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ  الــنَّ ــانَ  كَ قــال:  أنــسگ  حــديــث  مــن 
ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــيــمً ــطِ فَ ــهُ  ــبُ ــسِ حْ أَ  : ـــالَ قَ  - ــرٍ ــيْ ــمَ عُ بُو  هُ أَ لَ ــالُ  ــقَ يُ خٌ  أَ لِــي  ـــانَ  كَ وَ

تاج العروس (٦٦/٧) باختصار.   (١)

والــعــشــرون الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
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.(٢ به( يلعب  كان  نغر  ١)؟».  ) يْرُ النُّغَ لَ  عَ فَ ا  ! مَ يْرٍ مَ عُ ا  بَ أَ ا  «يَ  : الَ قَ اءَ  جَ
بــــــن حـــــجـــــر۴: «وفـــــيـــــه جـــــــواز الــــمــــمــــازحــــة وتـــكـــريـــر  قــــــال ا
الــذي  الــصــبــي  مــمــازحــة  وأن  رخــصــة،  ال  ســنــة  إبــاحــة  وأنــهــا  الــمــزح، 
لــم يــمــيــز جــائــزة، وتــكــريــر زيـــارة الــمــمــزوح مــعــه، وفــيــه تــرك الــتــكــبــر 
فــي  أو  فـــيـــتـــواقـــر  الـــطـــريـــق  فـــي  الــكــبــيــر  كــــون  بـــيـــن  والـــفـــرق  والـــتـــرفـــع، 

.(٣ الــبــيــت فــيــمــزح»(
مــالــكگ  بـــن  أنـــس  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
يــعــنــي  أســـامـــة:  أبـــو  قـــال   .(٤ )« ــــنِ ــــيْ نَ ذُ األُ ا  ذَ ـــا  لـــه: «يَ قـــال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

يــمــازحــه.
قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
الَ  «إِنِّي  قال:   ،– تمازحنا  أي   – تداعبنا  إنك  اهللا  رسول  يا  قالوا: 

.(٥ ــقــا»( إِالَّ حَ ــولُ  قُ أَ
رجــالً  أن  مـــالـــكگ:  بــن  أنـــس  حــديــث  مــن  داود  أبـــو   ورو
العصافير،  فرخ  هي  وقيل:  بالعصفور،  أشبه  معروف  طائر  النغير  عياض:  قال  النغر:   (١)
أن  والراجح  قــال:  راء،  ثم  الميم  وتشديد  المهملة  بفتح  الحمر  من  نوع  هي  وقيل: 

.٥٨٣/١٠-٥٨٤ الباري  فتح  المنقار.  أحمر  طائر  النغير 
برقم ٦٢٠٣.   (٢)

فتح الباري ٥٨٤/١٠.   (٣)
وصـــحـــحـــه  صـــحـــيـــح،  حـــســـن  غــــريــــب  حــــديــــث  هــــــذا  الـــــتـــــرمـــــذي:  قــــــال   ،٣٨٢٨ بــــرقــــم   (٤)

 .٣٠٠٩ برقم   (٢٣٤/٣) الترمذي  سنن  صحيح  في  األلباني۴ 
برقم ١٩٩٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٥)

٢١٤ÍâbqeÎ @ÈnÓ«Îäífl @M @ÄaåΩa
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ملسو هيلع هللا ىلص:  لـــنَّـــبِـــيُّ ا ــــالَ  قَ ـــمـــلـــنِـــي،  احْ  ! ِ اهللَّ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ فـــقـــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا أتـــى 
ــالَ  ــقَ فَ  ، ــةِ ــدِ الــنَّــاقَ لَ ــنَــعُ بِــوَ صْ ــا أَ مَ وَ  : ــالَ »، قَ ــةٍ ــاقَ نَ ــدِ  لَ ــى وَ ــلَ ــوكَ عَ ــلُ ــامِ ــا حَ نَّ «إِ

.(١ ؟»( الــنُّــوقُ إِالَّ  بِــلَ  اإلِ ــلِــدُ  تَ ــلْ  هَ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ الــنَّــبِــيُّ
نَّ  أَ أنــــسگ:  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام   ورو
ملسو هيلع هللا ىلص  ــيِّ  ــبِ لِــلــنَّ ي  ـــدِ ـــهْ يُ ـــانَ  كَ ا  رً اهِ هُ زَ مُ اسْ ـــانَ  كَ ـــةِ  يَ ـــادِ ـــبَ لْ ا ــــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــــالً  جُ رَ
 ، جَ ــرُ ــخْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ اهللَّ ـــولُ  سُ رَ هُ  ــزُ ــهِّ ــجَ ــيُ فَ  ، ــةِ يَ ــبَــادِ لْ ا ــنَ  مِ ــةَ  يَّ ــدِ ــهَ الْ
انَ  كَ وَ  ،« وهُ رُ اضِ حَ نُ  نَحْ وَ ــتُــنَــا  يَ ــادِ بَ ا  رً اهِ «إِنَّ  زَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
ــا  مً ــوْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ ــاهُ  تَ ــأَ فَ  : ـــالَ قَ ــا،  ــيــمً مِ دَ الً   جُ رَ ـــانَ  كَ وَ  ، ــهُ ــبُّ ــحِ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ
 : ــالَ ــقَ فَ  ، ــلُ جُ الــرَّ هُ  ــرُ ــبْــصِ يُ الَ  وَ  ، ــهِ ــفِ ــلْ خَ ــنْ  مِ ــنَــهُ  ــتَــضَ ــاحْ فَ  ، ــهُ ــتَــاعَ مَ ــبِــيــعُ  يَ ــوَ  هُ وَ
ــا  مَ ــو  لُ ــأْ يَ الَ  ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيَّ الــنَّ فَ  ــرَ ــعَ فَ ــتَ  ــفَ ــتَ ــالْ فَ ا؟  ـــذَ هَ ــنْ  مَ ــنِــي،  ــلْ سِ رْ أَ
 : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ فَ رَ عَ ينَ  حِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ رِ  دْ بِصَ هُ  رَ ظَهْ قَ  زَ لْ أَ
 ! ِ اهللَّ وَ ا  ذً إِ  ،ِ اهللَّ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ــــــرُ اهِ زَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟»،  ــــدَ ــــبْ ــــعَ لْ ا ي  ـــرِ ـــتَ ـــشْ يَ ــــنْ  «مَ
 ،« ــدٍ ــاسِ بِــكَ ــتَ  ــهِ لَــسْ الــلَّ ــنْــدَ  ــكِــنْ عِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ ا،  ــدً ــاسِ نِــي كَ ــدُ ــجِ تَ

.(٢ )« ــالٍ ــهِ غَ الــلَّ ــنْــدَ  لَــكِــنْ عِ :«وَ ــالَ وْ قَ أَ
أتــت  ا  عـــجـــوزً أن  الــمــحــمــديــة:  الــشــمــائــل  فـــي  الــتــرمــذي   ورو
 ، نَّةَ الْجَ لَنِي  خِ دْ يُ نْ  أَ  َ اهللَّ عُ  ادْ  ! ِ اهللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ فقالت:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إلى 
ـــتْ  لَّ ـــوَ فَ  : ــــالَ قَ  ،« ـــوزٌ ـــجُ عَ ــا  ــهَ ــلُ خُ ــدْ تَ الَ  ـــنَّـــةَ  لْـــجَ ا إِنَّ   ، نٍ ــــالَ فُ مَّ  أُ ـــا  : «يَ ـــالَ ـــقَ فَ
٤٩٩٨، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٤٣/٣)  برقم   (١)

.٤١٨٠ برقم 
(٩٠/٢٠-٩١) برقم ١٢٦٤٨، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٢)



٢١٦
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ــهَ  الــلَّ إِنَّ   ، ـــوزٌ ـــجُ عَ ــــيَ  هِ وَ ــا  ــهَ ــلُ خُ ــدْ تَ الَ  ـــا  ـــهَ نَّ أَ ـــا  وهَ ـــبِـــرُ خْ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ ــبْــكِــي،  تَ
 ﴾z  y  x  w  v  u  t  s  r  q﴿  : ــــولُ ــــقُ يَ ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ

.(١ )«[٣٥-٣٧  [الواقعة: 
 – يتبادحون  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  «كان  اهللا:  عبد  بن  بكر  قال 
.(٢ الرجال»( هم  كانوا  الحقائق  كانت  فإذا  بالبطيخ،   – يترامون  أي 
يــســتــمــيــل  أن  الـــعـــاقـــل  عـــلـــى  حــــبــــان۴: «الــــواجــــب  ابــــن  قــــال 
ضربين:  على  والمزاح  التعبس،  وترك  بالمزاح  إليه  الناس  قلوب 
الذي  فهو  المحمود،  المزاح  فأما  مذموم،  ومزاح  محمود،  مزاح 
وأما  رحم،  قطيعة  وال  بإثم  يكون  وال  ک،  اهللا  كره  ما  يشوبه  ال 
ويــذهــب الــبــهــاء، ويــقــطــع  الــعــداوة،  الــمــزاح الــمــذمــوم، فــالــذي يــثــيــر 

.(٣ ــحــقــد الــشــريــف بــه»( ويُ ويــجــرئ الــدنــيء عــلــيــه،  الــصــداقــة، 
    

فــــإن  يـــــن،  بـــــالـــــدِّ االســـــتـــــهـــــزاء  مـــــن  شــــــيء  فــــيــــه  يــــكــــون  ال  أن   -١
 S﴿ قـــال تـــعـــالـــى:  اإلســـــالم،  نـــواقـــض  مـــن  يـــن  بـــالـــدِّ االســـتـــهـــزاء 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T
تــيــمــيــة۴:  ابــــن  قــــال   .[٦٥ [الـــتـــوبـــة:   ﴾a  `  _

مختصر الشمائل المحمدية ص١٢٨ برقم ٢٠٥، وحسنه الشيخ األلباني۴ كما في   (١)
كتابه غاية المرام ٢١٥-٢١٦، والسلسلة الصحيحة برقم ٢٩٨٧.

صحيح األدب المفرد، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ۴ برقم ٢٠١.  (٢)
روضة العقالء ونزهة الفضالء ص٦٧.  (٣)

٢١٦ÍâbqeÎ @ÈnÓ«Îäífl @M @ÄaåΩa
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بـــــاهللا وآيـــــاتـــــه ورســـــولـــــه كـــفـــر يـــكـــفـــر بــــه صـــاحـــبـــه بــعــد  «االســـــتـــــهـــــزاء 
السواك،  أو  القصير،  الثوب  أو  باللحية  االستهزاء  مثل   .(١ إيمانه»(

أو الــواجــبــات. أو غــيــرهــا مــن الــســنــن  أو الــصــالة،  أو الــحــجــاب، 

قـــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴: «فــجــانــب الــربــوبــيــة والــرســالــة 
يـــن جــانــب مــحــتــرم ال يــجــوز ألحـــد أن يــعــبــث فــيــه، ال  والـــوحـــي والـــدِّ
على  يدل  ألنه  كافر؛  فإنه  فعل  فإن  سخرية،  وال  بإضحاك  باستهزاء 
أن  هذا  فعل  من  وعلى  وشرعه،  وكتبه  ورسله  ک  باهللا  استهانته 
يــتــوب إلــى اهللا ک مــمــا صــنــع، ألن هــذا الــنــفــاق، فــعــلــيــه أن يــتــوب 
إلــى اهللا ويــســتــغــفــر ويــصــلــح عــمــلــه، ويــجــعــل فــي قــلــبــه خــشــيــة مــن اهللا 

التوفيق»(٢). ولي  واهللا  ومحبته،  وخوفه،  وتعظيمه،  ک 

فــي  الــتــرمــذي   رو فــقــد  ـــا،  صـــدقً إال  الـــمـــزاح  يــكــون  ال  أن   -٢
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جـــده  عـــن  أبــيــه  عـــن  حــكــيــم  بـــن  بــهــز  حــديــث  مـــن  ســنــنــه 
 ، بُ ــذِ ــكْ ــيَ فَ مَ  ــوْ ــقَ لْ بِــهِ ا ــكَ  ــحِ يــثِ لِــيُــضْ ــدِ ــحَ بِــالْ ثُ  ــدِّ ــحَ يُ ي  ــذِ ــلَّ ـــلٌ لِ يْ قــال: «وَ

 .(٣ لَهُ »( ــلٌ  يْ وَ  ، لَــهُ ــلٌ  يْ وَ

هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
ا  بِهَ كُ  حِ يُضْ ةِ  لِمَ بِالكَ مُ  لَّ لَيَتَكَ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن 

.(٢٧٣/٧) الفتاو  (١)
المجموع الثمين (٦٣/١).  (٢)

برقم ٢٣١٤، وقال :هذا حديث حسن.  (٣)



٢١٨
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.(١ ــا»( يَّ الــثُّــرَ ــنَ  ــدَ مِ ــعَ بْ ــنْ أَ ــا مِ بِــهَ ي  ــوِ ــهْ يَ  ، هُ ــاءَ ــسَ ــلَ جُ
داود فــي  رو أبــو  ٣- أال يــكــون الــمــزاح فــيــه تــرويــع لــلــمــســلــم، 
أصحاب  حدثنا  قال:  ليلى  أبي  بن  عبدالرحمن  حديث:  من  سننه 
ــمْ  ــنْــهُ مِ ـــلٌ  جُ ــامَ رَ ــنَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيِّ ــعَ الــنَّ ون مَ ــيــرُ ــسِ يَ ــوا  ــانُ ــم كَ ــهُ نَّ مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص: أَ
اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، عَ زِ فَ فَ  ، هُ ذَ خَ أَ فَ هُ  عَ مَ بْلٍ  نَ لَى  إِ مْ  هُ ضُ بَعْ انْطَلَقَ  فَ

.(٢ ــا»( ــلِــمً ــسْ عَ مُ وِّ ــرَ يُ نْ  ــلِــمٍ أَ ــسْ ــلُّ لِــمُ ــحِ يَ «الَ 
الــســائــب  بـــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ورو
ــذْ  خُ ــأْ يَ يــقــول: «الَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  ســمــع  أنــه  جــدهگ  عــن  أبــيــه  عــن 

.(٣ ــادا»( الَ جَ ــبًــا وَ عِ ــيــهِ الَ خِ ــتَــاعَ أَ ــمْ مَ كُ ــدُ حَ أَ
٤- أال يكون المزاح فيه سخرية واستهزاء باآلخرين، قال تعالى: 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿
 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê
ä﴾ [الحجرات:   ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú
واستصغارهم  احتقارهم  ذلك  من  "المراد  كثير۴:  ابن  قال   .[١١

المنافقين"(٤). صفات  من  ويعد  بهم،  واالستهزاء 
(١٢٠/١٥-١٢١) برقم ٩٢٢٠، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)

 (٩٤٤/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي   ۴ األلباني  الشيخ  وصححه   ،٥٠٠٤ برقم   (٢)
برقم ٤١٨٤.

برقم ٥٠٠٣، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٤٤/٣) برقم   (٣)
.٤١٨٣

تفسير ابن كثير ۴ (١٥٤/١٣) بتصرف.  (٤)

٢١٨ÍâbqeÎ @ÈnÓ«Îäífl @M @ÄaåΩa
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بــمــقــدار  الــمــزاح  وإنــمــا يــكــون  فــيــصــبــح ديــدنــه،  أال يــكــثــر مــنــه   -٥
الــمــلــح فـــي الـــطـــعـــام، قـــال الـــنـــووي۴: قـــال الــعــلــمــاء: «الـــمـــزاح 
ـــــــداوم عـــلـــيـــه، فـــإنـــه يــــورث  ويُ الـــمـــنـــهـــي عـــنـــه هــــو الـــــذي فـــيـــه إفــــــراط، 
كــثــيــر  فــي  ويـــؤول  اهللا،  ذكــر  عــن  ويــشــغــل  الــقــلــب،  وقــســوة  الــضــحــك 
ـــــورث األحــــقــــاد، ويـــســـقـــط الــمــهــابــة  ويُ اإليــــــذاء،  األوقـــــات إلــــى  مـــن 
والـــوقـــار، فــأمــا مـــن ســلــم مـــن هـــذه األمــــور فــهــو الــمــبــاح الـــذي كــان 
مــن  نـــــادر  فــــي  يـــفـــعـــلـــه  كـــــان  إنـــمـــا  فــــإنــــهملسو هيلع هللا ىلص  يـــفـــعـــلـــه،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول 
وهــذا ال  األحــوال لــمــصــلــحــة وتــطــيــيــب نــفــس الــمــخــاطــب ومــؤانــســتــه، 
ما  فاعتمد  الصفة،  بهذه  كان  إذا  مستحبة  سنة  هو  بل  ا  قطعً منه  منع 
أحكامها،  وبيان  األحاديث،  هذه  في  وحققناه  العلماء  عن  نقلناه 

.(١ وبــاهللا الــتــوفــيــق»( االحــتــيــاج إلــيــه.  فــإنــه مــمــا يــعــظــم 
جــمــيــع  مــع  يــمــزح  أن  يــصــلــح  فــال  الــنــاس مــنــازلــهــم،  يــنــزل  أن   -٦
الـــنـــاس، فــالــكــبــيــر لـــه قــــدره، ولــلــعــالــم مــنــزلــتــه، فـــال يـــمـــازح الــســفــيــه 
الـــعـــاص: «اقــتــصــد  بـــن  ســعــيــد  قـــال  يــعــرفــه،  ال  مـــن  وال  األحـــمـــق  وال 
فــــي مــــزاحــــك، فــــإن اإلفــــــراط فـــيـــه يـــذهـــب الـــبـــهـــاء، ويــــجــــرئ عــلــيــك 

.(٢ الــســفــهــاء»(
قــال ابــن حــبــان۴: «مــن مــازح رجــالً مــن غــيــر جــنــســه، هــان 
يجب  ال  شيء  كل  ألن  حقا؛  المزاح  كان  وإن  عليه،  واجترأ  عليه 

األذكار من كالم سيد األبرار للنووي ص٥٢٦.  (١)
محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب األصفهاني (٣٤٦/١).  (٢)



٢٢٠
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.(١ إال عــنــد أهــلــه»( وال يــظــهــر  يــســلــك بــه غــيــر مــســلــكــه،  أن 
رجــل  قـــال  مــقــال،  مــقــام  فــلــكــل  الــمــنــاســب،  الــوقــت  اخــتــيــار   -٧
: بــل هــو ســنــة،  لــســفــيــان بــن عــيــيــنــة۴: الــمــزاح ســبــة، فــأجــابــه قــائــالً

.(٢ ولــكــن لــمــن يــحــســنــه ويــضــعــه فــي مــوضــعــه(


الــســرور  وإدخـــال  اآلخــريــن،  مــع  وانــبــســاط  مــنــفــعــة،  فــيــه  أن   -١
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي   رو لـــخـــواطـــرهـــم،  وتــطــيــيــب  عــلــيــهــم، 
 .(٣ )« ةٌ قَ دَ صَ يكَ  خِ أَ هِ  جْ وَ فِي  كَ  مُ بَسُّ تَ «وَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذرگ 
مــأمــورون  الــنــاس  ألن  يــمــزح؛  إنــمــا كــانملسو هيلع هللا ىلص  عــيــيــنــة:  بــن  قــال ســفــيــان 
واالقــتــداء بــهــديــه، فــلــو تــرك الــطــالقــة والــبــشــاشــة، ولــزم  بــالــتــأســي بــه 
ألخــــذ الـــنـــاس أنـــفـــســـهـــم بـــذلـــك، عـــلـــى مـــا فــي  الـــعـــبـــوس والـــقـــطـــوب 

.(٤ مــخــالــفــة الــغــريــزة مــن الــمــشــقــة والــعــنــاء؛ فــمــزح لــيــمــزحــوا»(
الــــذي  والـــمـــلـــل  لـــلـــســـأم  وطـــــرد  لـــلـــقـــلـــوب،  تـــألـــيـــف  فـــيـــه  أن   -٢

يــعــتــري كــل إنــســان.
بـــالـــســـرور  لــــهــــا  وإبــــدا واألحــــــــزان،  الـــهـــمـــوم  مــــن  الـــتـــخـــلـــص   -٣

روضة العقالء ونزهة الفضالء ص٧٠.  (١)
فيض القدير للمناوي بتصرف (١٣/٣).  (٢)

برقم ١٩٥٦، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٨٥/٢) برقم   (٣)
.١٥٩٤

فيض القدير للمناوي بتصرف (١٣/٣).  (٤)

٢٢٠ÍâbqeÎ @ÈnÓ«Îäífl @M @ÄaåΩa
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واالنــبــســاط، ولــذلــك لــمــا جـــاء عــمــرگ إلـــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وكـــان قــد 
؟  كَ اءَ نِسَ تَ  طَلَّقْ اهللا!  رسول  يا  فقال:  له،  مشربة  في  نساءه  اعتزل 
ــا  يَ  : نِـــسُ ـــأْ ـــتَ سْ أَ ـــمٌ  ـــائِ قَ ــــا  نَ أَ وَ  - ـــتُ ـــلْ قُ ـــمَّ  ثُ  ،« : «الَ ـــالَ ـــقَ فَ ــــيَّ  لَ إِ هُ  ـــرَ ـــصَ بَ ـــعَ  فَ ـــرَ فَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــاءَ لـــنِّـــسَ ا لِبُ  يْشٍ نَغْ رَ رَ قُ شَ عْ مَ ـــنَّـــا  كُ وَ ـــنِـــي  ـــتَ يْ أَ رَ ـــوْ  لَ  ! ِ اهللَّ ــــولَ  سُ رَ
ــمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، ثُ ــبِــيُّ ــمَ الــنَّ ــسَّ ــبَ ــتَ فَ  ، هُ ــرَ كَ ــذَ فَ  ، ــمْ هُ ــاؤُ ــمْ نِــسَ ــهُ ــبُ ــلِ ــغْ مٍ تَ ـــوْ ــى قَ ــلَ ــا عَ ــنَ مْ ــدِ قَ
نْ  أَ ـــكِ  نَّ ـــرَّ ـــغُ يَ الَ   : لْتُ قُ ، فَ ةَ صَ فْ لَى حَ عَ ــــتُ  ــــلْ خَ دَ وَ ـــنِـــي  ـــتَ يْ أَ رَ ـــوْ  لَ  : ـــتُ ـــلْ قُ
يــدُ  ــرِ يُ ملسو هيلع هللا ىلص -  ـيِّ  ـبـِ الــنـَّ ـــى  لَ إِ ــــبَّ  حَ أَ وَ  ، ـــنْـــكِ مِ ــــأَ  ضَ وْ أَ ـــيَ  هِ ـــكِ  تُ ـــارَ جَ ـــتْ  ـــانَ كَ

 .(١ )  ــرَ خْ ــمَ أُ ــتََــبَــسَّ فَ  - ــةَ ــائِــشَ عَ
مــن  كــان  الــمــزاح: «وإذا  عــن  يــتــحــدث  وهــو  حــبــان  ابــن  قــال   -٤
٢)، ويــحــيــي الــنــفــوس،  ويــرفــع الــخــلــة( غــيــر مــعــصــيــة فــإنــه يــســلــي الــهــم، 
المزاح  من  يستعمل  أن  العاقل  على  فالواجب  شمة،  الحِ ويذهب 
ســرور  وال  أحــد   أذ بــه  يــنــوي  وال  الــحــالوة،  إلــى  يــتــســبــب بــفــعــلــه  مــا 

.(٣ أحــد»( أحــد بــمــســاءة 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

صحيح البخاري برقم ٢٤٦٨، وصحيح مسلم برقم ١٤٧٩.  (١)
الخلة: الصداقة.  (٢)

روضة العقالء ونزهة الفضالء ص٦٩.  (٣)
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الكلمة السادسة والعشرون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
بها  أردت  النساء  من  نكاحه  يحرم  عما  مختصرة  كلمة  فهذه 
مــن الــرجــوع إلــى كــتــب الــفــقــه لــمــعــرفــة تــفــاصــيــل  بــد  فــال  وإال  الــتــنــبــيــه، 

هــذه الــمــســائــل.
 E  D  C  B  A  @﴿ تـــــعـــــالـــــى:  اهللا  قـــــــــال 
 Q  P  O  N  M  L  K J  I  H  G  F
 U  T  S﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الـــنـــســـاء:٢٢]،   ﴾R
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»﴾[النساء:٢٣].  

الكلمة السادسة والعشرون
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أربــع  وهــن  ا،  مــؤبــدً ا  تحريمً نكاحهن  يــحــرم  الــالتــي  ZfiÎ˛a @·é‘€a
يحرمن  وسبع   – القرابة  أي   – بالنسب  يحرمن  سبع  امرأة:  عشرة 

بــالــســبــب.
 – – 

 S﴿ تــــعــــالــــى:  لـــقـــولـــه  عــــلــــت،  وإن   (١ لــــــجــــــدة( وا األم   -١
عـــنـــهـــن  ويــــعــــبــــر   .[٢٣ لــــــنــــــســــــاء:  [ا  ﴾U  T

بــأصــول اإلنــســان.
وإن  االبن  بنت  وبنت  البنت،  وبنت  االبن،  وبنت  البنت،   -٢
بــفــروع  عــنــهــن  ويــعــبــر   ،﴾V﴿ تعالى:  لــقــولــه  ســفــلــت؛ 

اإلنــســان.
تــعــالــى:  لـــقـــولـــه  ألم،  أو  ألب  أو  كـــانـــت  شــقــيــقــة  األخـــــت،   -٣

﴿ W﴾، ويــعــبــر عــنــهــن بــفــروع األبــويــن.
نــزلــت؛  وإن  بــنــتــهــا  وبـــنـــت  بـــنـــهـــا،  ا وبـــنـــت   ،(٢ األخــــــت( بــنــت   -٤

.﴾]  \﴿ لــقــولــه تــعــالــى: 
وتشمل الجدة ألم أو ألب.   (١)

شقيقة أو ألب أو ألم.   (٢)

٢٢٤Äbÿ‰€a @ø @pbflä0a
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ســفــلــت؛  وإن  ابــنــه  وبــنــت  األخ،  بــنــت  وبــنــت   ،(١ األخ( بــنــت   -٥
.﴾[  Z﴿ لــقــولــه تــعــالــى: 

األم،  وعـــمـــة  األب،  وعـــمـــة  األب،  أخــــت  وهــــي  الـــعـــمـــة:   -٦
األب. ويــعــبــر عــنــهــن بــفــروع الــجــديــن مــن جــهــة 

األب،  وخــالــة  األم،  وخــالــة  األم،  أخـــت  وهـــي  والــخــالــة:   -٧
األم.   ويــعــبــر عــنــهــن بــفــروع الــجــديــن مــن جــهــة 



ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو لـــمـــا  الـــمـــالعـــن:  عـــلـــى  الـــمـــالعـــنـــة   -١
مـــن حـــديـــث ســهــل بـــن ســعــد فـــي هـــذا الـــخـــبـــر، قــــال: فــطــلــقــهــا ثــالث 
مــا  وكـــان  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  فــأنــفــذه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  عــنــد  تــطــلــيــقــات 
هـــذا عــنــد رســـول  صــنــع عــنــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ســنــة، قـــال ســهــل: حــضــرت 
ال  ثم  بينهما  يفرق  أن  المتالعنين  في  بعد  السنة  فمضت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص، 

.(٢ ا( أبــدً يــجــتــمــعــان 
وذكــر  بــن ســعــد،  حــديــث ســهــل  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ورو
ــا قــبــل  قــصــة تــالعــن رجــل مــن األنــصــار مــع امــرأتــه، وأنــه طــلــقــهــا ثــالثً
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  عند  ففارقها  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  يأمره  أن 

الشقيق أو ألب أو ألم.   (١)
داود  أبـــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٢٢٥٠ بـــرقـــم   (٢)

 .١٩٦٩ ٢٤٢٤/٢) بــرقــم  )



٢٢٦

٨-٦-٢٠١٧

.(١ )« ــنَــيْــنِ عِ ــتَــالَ ــلِّ مُ كُ ــيْــنَ  بَ يــقُ  ــرِ لــتَّــفْ ا ــمُ  اكُ «ذَ
كــل  بــيــن  الــتــفــريــق  ذاكــم  ۴: «وأمــا قــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  الــنــووي  قــال 
الفرقة  أن  بيان  والجمهور  والشافعي  مالك  عند  فمعناه  متالعنين، 
تــحــصــل بــنــفــس الــلــعــان بــيــن كــل مــتــالعــنــيــن، وقــيــل: مــعــنــاه تــحــريــمــهــا 

.(٢ عــلــى الــتــأبــيــد كــمــا قــال جــمــهــور الــعــلــمــاء»(
.(٣ الــرضــاع: وســيــأتــي الــكــالم عــلــيــه فــي كــلــمــة مــســتــقــلــة(  -٢

الـــنـــاشـــئـــة  الـــقـــرابـــة  وهــــي  الـــمـــصـــاهـــرة:  بـــســـبـــب  الـــمـــحـــرمـــات   -٣
الــزواج وهــي كــاآلتــي: بــســبــب 

وزوجة  عال،  وإن  األب  أب  الجد  زوجة  ومثلها  األب  زوجة   -
األصـــول،  بـــزوجـــات  عــنــهــن  ويــعــبــر  عـــال،  وإن  األم  أب  الــجــد 

 F  E  D  C  B  A  @﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه 
 Q  P  O  N  M  L  K J  I  H  G

R﴾[النساء:٢٢].

وهــكــذا  ــا،  وزوجــة ابــن االبــن، وابــن الــبــنــت أيــضً زوجــة االبــن،   -
األب،  ربــيــبــة  وهــي  األب:  زوجــة  بــنــت  دون  الــفــروع  زوجــات 

الــزواج مــنــهــا. حــالل ويــجــوز  فــهــذه 
برقم ١٤٩٢.   (١)

شرح صحيح مسلم (٣٦١/١٠).   (٢)
الكلمة رقم ٢٧ من هذا الكتاب.   (٣)

٢٢٦Äbÿ‰€a @ø @pbflä0a
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أم  كـــأم  الــنــســاء،  مـــن  أصــولــهــا  جــمــيــع  أمــهــا  ومــثــل  الـــزوجـــة،  أم   -
 ﴾e  d﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  عـــلـــت،  وإن  الــــزوجــــة 
الـــعـــقـــد،  بـــمـــجـــرد  يـــحـــرمـــن  لــــثــــالث  ا وهــــــؤالء   .[٢٣  [النساء: 

يــدخــل. أو لــم  ســواء دخــل بــهــا 
زوج  على  حرام  فهي  بالربيبة،  المسماة  وهي  الزوجة:  بنت   -

 j  i  h  g  f﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  أمــهــا، 
أن  الــتــحــريــم  فـــي  يــشــتــرط  وال   .﴾n  m  l  k
قــيــد  ذكــــر  وإنـــمـــا  أمـــهـــا،  زوج  حـــجـــر  فـــي  تـــربـــت  الـــربـــيـــبـــة  تـــكـــون 
إذا  الـــرجـــل  عــلــى  تــحــرم  الــبــنــت  فــهــذه  الــغــالــب،  لــبــيــان  الــحــجــر 
قبل  ماتت  أو  األم،  طلق  كأن  بها  يدخل  لم  فإن  بأمها،  دخل 

 p  o  ﴿ تعالى:  لقوله  ابنتها،  نكاح  له  يجوز  فإنه  الدخول، 
 .﴾v  u  t  s  r  q

مؤقتًا: منهن  تحريمه  كان  ما   ZÔ„br€a @·é‘€a


الرضاع، - ١ من  أو  النسب  من  كانتا  سواء  األختين،  بين  الجمع 
 }  |﴿ تعالى:  لقوله  ا،  متفرقً أو  ا  معً عليهما  عقد  وسواء 

ے﴾.  ~

المرأة - ٢ وبين  وخالتها،  المرأة  وبين  وعمتها،  المرأة  بين  الجمع 
وبــنــت أخــتــهــا أو بــنــت أخــيــهــا، أو بــنــت ابــنــهــا، أو بــنــت ابــنــتــه، والــقــاعــدة 
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جاز  لما  ا  ذكــرً إحداهما  فرضت  لو  امرأتين،  كل  بين  الجمع  أن  هنا: 
له أن يتزوج األخر، ودليل ذلك حديث أبي هريرةگ أن رسول 
ا»،  الَتِهَ خَ ةِ وَ أَ رْ يْنَ الْمَ الَ بَ ا، وَ تِهَ مَّ عَ ةِ وَ أَ رْ يْنَ الْمَ عُ بَ مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ يُجْ
لَى  ةُ عَ أَ رْ حُ الْمَ نْكَ وحديث أبي هريرةگ أن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تُ
ا،  الَتِهَ خَ ــلَــى  عَ ةُ  أَ ــرْ ــمَ الْ ــحُ  ــنْــكَ تُ الَ  وَ ــا،  ــيــهَ خِ أَ بِــنْــتِ  ــلَــى  عَ ــةُ  ــمَّ الْــعَ الَ  وَ ــا،  ــتِــهَ ــمَّ عَ
الَ  وَ  ، رَ غْ الصُّ لَى  عَ   بْرَ الْكُ حُ  نْكَ تُ الَ  ا،  وَ تِهَ أُخْ بِنْتِ  لَى  عَ الَةُ  الْخَ الَ  وَ
الضرائر من الغيرة،   »(١). وذلك لما يكون بين  بْرَ لَى الْكُ  عَ غْرَ الصُّ
بينهما،  الــقــطــيــعــة  حــصــلــت   األخـــر أقـــارب  مــن  إحــداهــمــا  كــانــت  فـــإذا 
وخالتها  وعمتها،  أختها،  حلت  عدتها،  وانتهت  الــمــرأة  طلقت  فــإذا 

المحذور. النتفاء 
ال يــجــوز أن يــجــمــع بــيــن أكــثــر مـــن أربـــع نـــســـوة، لــقــولــه تــعــالــى: - ٣

b﴾ [النساء:٣]. وقد أمر   a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
أربع(٢). عن  زاد  ما  يفارق  أن  أربع  من  أكثر  تحته  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص 



١ - Z  Y﴿ تعالى:  لقوله  الغير،  من  المعتدة  تزوج  يحرم 
 .[٥٣٢ [الــبــقــرة:   ﴾ a `  _  ^  ]  \  [

وصححه  صحيح،  حسن  وقــال   ،١١٢٦ برقم  والترمذي   ،٢٠٦٥ برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
الشيخ األلباني۴ في اإلرواء (٢٩٠/٦). 

سنن أبي داود برقم ٢٢٤١، وصححه الشيخ األلباني۴ كما في إرواء الغليل برقم   (٢)
 .١٨٨٥

٢٢٨Äbÿ‰€a @ø @pbflä0a
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حـــامـــالً  تـــكـــون  أن  يـــؤمـــن  ال  أنــــه  ذلــــك  فــــي  الـــحـــكـــمـــة  ومــــن 
األنــســاب. فــيــفــضــي ذلــك إلــى اخــتــالط الــمــيــاه، واشــتــبــاه 

بنكاح - ٢ غيره  زوج  يطأها  حتى  ا  ثالثً طلقها  من  تزوج  يحرم 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  صــحــيــح، 

.[٢٣٠ [الــبــقــرة:   ﴾×  Ö  Õ
وتــنــقــضــي - ٣ تــتــوب  حــتــى  زنــاهــا  عــلــم  إذا  الــزانــيــة  تــزوج  يــحــرم 

 N  M  L  K  J  I  H﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  عـــدتـــهـــا، 
 Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O

[الــنــور:٣].  ﴾[
يــحــرم تــزوج الــمــحــرمــة حــتــى تــحــل مــن إحــرامــهــا، لــلــحــديــث - ٤

عــثــمــانگ  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  الـــذي 
الَ  وَ  ، ــحُ ــنْــكَ يُ الَ  وَ   ، مُ ـــرِ ـــحْ ـــمُ لْ ا ـحُ  ــنْــكـِ يَ قـــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

  .(١ )« ــطُــبُ ــخْ يَ
يـــحـــرم تـــــزوج الـــكـــافـــر بـــالـــمـــرأة الـــمـــســـلـــمـــة، لـــقـــولـــه تـــعـــالـــى: - ٥

.[٢٢١ [الــبــقــرة:   ﴾F  E  D  C  B ﴿
٦ - B ﴿ تعالى:  لقوله  الكافرة،  بالمرأة  المسلم  تزوج  يحرم 

وقــــولــــه   ،[٢٢١ لـــــبـــــقـــــرة:  [ا  ﴾F  E  D  C
إال    .[١٠ [الممتحنة:  ﴾È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالى: 

برقم ١٤٠٩.   (١)
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الــحــرة الــكــتــابــيــة الــمــحــصــنــة، فــيــجــوز لــلــمــســلــم أن يــتــزوجــهــا، 
 ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ لــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 
اآليــتــيــن  لـــعـــمـــوم  مــخــصــصــة  اآليــــة  وتـــكـــون   .[٥ [الـــمـــائـــدة: 
وعلى  للكافرات،  المسلمين  نكاح  تحريم  في  السابقتين 

 .(١ ذلــك جــمــهــور أهــل الــعــلــم(
الـــمـــســـلـــمـــة؛ - ٧ األمـــــة  يــــتــــزوج  أن  الـــمـــســـلـــم  الـــحـــر  عـــلـــى  يـــحـــرم 

إذا  إال  مـــنـــهـــا،  أوالده  اســــتــــرقــــاق  إلـــــى  يـــفـــضـــي  ذلـــــك  ألن 
خـــاف عــلــى نــفــســه مـــن الـــزنـــى ولـــم يــقــدر عــلــى مــهــر الــحــرة 
الــمــســلــمــة،  األمـــة  تـــزوج  حــيــنــئــذ  لــه  فــيــجــوز  األمـــة،  ثــمــن  أو 

 X  W  V  U  T  S  R﴿ تــــعــــالــــى:  لــــقــــولــــه 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 ©  ¨  §  ...﴿ لِــــــكَ  ذَ قـــولـــه:  إلــــى   ﴾  ...a

 .[٢٥ [الــنــســاء:   ﴾  « ª

الــعــلــمــاء - ٨ أجــمــع  فــقــد  ســيــدتــه،  يــتــزوج  أن  الــعــبــد  عــلــى  يــحــرم 
عــلــى حــرمــة ذلــك؛ وألنــه يــتــنــافــى بــيــن كــونــهــا ســيــدتــه، وفــي 

ــا لــهــا. زوجً نــفــس الــوقــت 
٩ - يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ ألن عقد الملك أقو

منه. أضعف  هو  ما  مع  عقد  يجتمع  وال  النكاح،  عقد  من 
وللتفصيل في ذلك يراجع موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف (١٣٥/٩-١٣٨).   (١)

٢٣٠Äbÿ‰€a @ø @pbflä0a
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لــــــوطء فــــي الــعــقــد - ١٠ لــــــوطء بـــمـــلـــك الـــيـــمـــيـــن، حـــكـــمـــه حـــكـــم ا ا
أمـــد، فــمــن حـــرم وطــؤهــا بــعــقــد كــالــمــعــتــدة،  فــيــمــا ســبــق إلـــى 
ــــا، حــــرم وطـــؤهـــا  نــــيــــة، والـــمـــطـــلـــقـــة ثــــالثً والـــمـــحـــرمـــة، والــــزا
إلـــى  ـــا  طـــريـــقً لـــكـــونـــه  حــــرم  إذا  الـــعـــقـــد  ألن  الـــيـــمـــيـــن؛  بـــمـــلـــك 

 .(١ الــوطء فــألن يــحــرم الــوطء مــن بــاب أولــى(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

ص٢٩٦-٣٠٠،  العلماء  مــن  لمجموعة  والسنة  الكتاب  ضــوء  فــي  الميسر  الفقه  انــظــر:   (١)
والملخص الفقهي للشيخ الفوزان (٣٣٩/٢-٣٤٤). 
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الكلمة السابعة والعشرون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فـــهـــذه كــلــمــة مــخــتــصــرة عــمــا يـــحـــرم نــكــاحــه مـــن الـــنـــســـاء بــســبــب 
الــتــفــصــيــل  أراد  ومـــن  ســواهــا،  مــا  عــلــى  الــتــنــبــيــه  بــهــا  أردت  الـــرضـــاع، 

فــعــلــيــه الــرجــوع إلــى كــتــب الــفــقــهــاء.
 ^﴿ النساء:  من  المحرمات  سياق  في  تعالى  قال 
وفــي  [الـــنـــســـاء:٣٢].   ﴾c  b  a  `  _
مُ  رُ «يَحْ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباسک  ابن  حديث  من  الصحيحين 
ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو  .(١ )« ـــبِ ـــسَ لـــنَّ ا ـــنَ  مِ مُ  ـــرُ ـــحْ يَ ـــا  مَ ـــاعِ  ضَ الـــرَّ ـــنَ  مِ
بـــنـــة  ا فــــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــــول  قـــــال  قــــــال:  عــــبــــاسک  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن 
نَ  مِ مُ  رُ يَحْ وَ  ، ةِ اعَ ضَ الرَّ نَ  مِ ي  خِ أَ نَةُ  بْ ا ا  هَ نَّ إِ لِي،  لُّ  تَحِ الَ  ا  هَ نَّ «إِ حمزة: 

.(٢ )« ــمِ حِ الــرَّ ــنَ  مُ مِ ــرُ ــحْ يَ ــا  ــةِ مَ ــاعَ ضَ الــرَّ
صحيح البخاري برقم ٢٦٤٥، وصحيح مسلم برقم ١٤٤٧.   (١)

صحيح البخاري برقم ٥١٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٤٧ واللفظ له.  (٢)

الكلمة السابعة والعشرون



٢٣٤
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المحرمة،  والخلوة  النكاح  في  النسب  حكم  حكمه  «والرضاع 
بشرطين: األحكام  هذه  وتثبت  النظر،  وجواز 

لـــحـــديـــث  فـــأكـــثـــر؛  رضــــعــــات  خـــمـــس  تـــكـــون  أن   ZfiÎ˛a @¬ä��í��€a
ـــاتٍ  ـــعَ ضَ رَ ـــرُ  ـــشْ عَ آن:  ـــرْ ـــقُ لْ ا ـــن  مِ لَ  ـــــزِ نْ أُ ــا  ـيــمَ فـِ ــــانَ  كَ قـــالـــت:  عــائــشــةڤ 
ــــيَ  فِّ ــــوُ ــــتُ فَ  ، ــــاتٍ ــــومَ ــــلُ ــــعْ مَ ــــسٍ  ــــمْ بِــــخَ ــــنَ  ــــخْ ــــسِ نُ ـــــمَّ  ثُ  ، ــــنَ مْ ــــرِّ ــــحَ يُ ــــاتٍ  ــــومَ ــــلُ ــــعْ مَ
نــســخ  مـــن  وهـــذا   ،(١ ) آنِ ــــرْ ــــقُ لْ ا ـــنَ  مِ أُ  ـــرَ ـــقْ يُ ـــا  ـــمَّ مِ ــــنَّ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ـــــولُ  سُ رَ

الــحــكــم. دون  لــتــالوة  ا
الـــحـــولـــيـــن،  فــــي  رضــــعــــات  الـــخـــمـــس  تـــكـــون  أن   ZÔ„br€a @¬äí€a

 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه 
أن  عــلــى  الــكــريــمــة  اآليــــة  فـــدلـــت  لــــبــــقــــرة:٣٣٢].  [ا  ﴾¥  ¤  £
ةُ  اعَ ضَ الرَّ ا  نَّمَ «إِ لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  الحولين،  في  كان  ما  المعتبر  الرضاع 
ــتَــقَ  فَ ــا  مَ إِالَّ  ــةِ  ــاعَ ضَ الــرَّ ــنَ  مِ مُ  ــرِّ ــحَ يُ ٢)، ولــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  )« ــةِ ــاعَ ــجَ لْــمَ ا ــنَ  مِ

.(٣ )« ــطَــامِ لْــفِ ــبْــلَ ا ــانَ قَ كَ ، وَ يِ الــثَّــدْ فِــي  ــاءَ  ــعَ مْ األَ
األمــعــاء  إلــى  وصــل  مــا  إال  الــرضــاع  مــن  يــحــرم  ال  أنــه  ومــعــنــاه: 
وال  إلــيــهــا ويــوســعــهــا،  يــنــفــذ  لــم  الـــذي  الــقــلــيــل  يــحــرم  فــال  ووســعــهــا، 
وقــام  الــصــغــر،  زمــن  فــي  كــان  مــا  أي  الــفــطــام،  قــبــل  كــان  مــا  إال  يــحــرم 

صحيح مسلم برقم ١٤٥٢.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢٦٤٧، وصحيح مسلم برقم ١٤٥٥.   (٢)

سنن الترمذي برقم ١١٥٢، وقال: حديث حسن صحيح،  وصححه الشيخ األلباني۴   (٣)
في اإلرواء برقم ٢١٥٠. 

٢٣٤bôä€a @‚bÿyc @Âfl



٢٣٥
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.(١ مــقــام الــغــذاء»(
تـــكـــون  أن  يــــعــــنــــي:  آخـــــــر،  شــــــرط  هــــــذا  الــــحــــولــــيــــن  فـــــي  «قـــــولـــــه: 
فـــإذا  الـــطـــفـــل،  والدة  مـــن  الـــحـــولـــيـــن  فـــي  كــلــهــا  الـــخـــمـــس  الـــرضـــعـــات 
ولـــد فـــي الـــواحـــد مـــن مــحــرم عـــام عــشــريــن، فــيــنــتــهــي وقـــت الــرضــاع 
فــي الــحــولــيــن  دام  فــمــا  وعــشــريــن،  اثــنــيــن  عــام  مــحــرم  مــن  الــواحــد  فــي 
مـــؤثـــر،  غـــيـــر  فــــالــــرضــــاع  لـــــحـــــوالن  ا نـــتـــهـــت  ا وإذا  مــــؤثــــر،  فــــالــــرضــــاع 

 |  {  z  y﴿ وتـــعـــالـــى:  تـــبـــارك  اهللا  قـــول  والـــدلـــيـــل 
تمام  فقالوا:  [البقرة:٣٣٢].   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
عن  ناقص  دونهما  وما  خارج،  فهو  زاد  وما  حولين،  في  الرضاعة 
أولى  فكان  قاطع،  بيِّن  فاصل  حدٌّ  الحولين  وألن  الرضاعة؛  تمام 

بــاالعــتــبــار مــن ســواه.
مـــؤثـــر،  لـــحـــولـــيـــن  ا فــــي  لــــرضــــاع  ا أن  لـــمـــؤلـــف:  ا كــــالم  وظــــاهــــر 
فــي  فـــطـــم  نــــه  أ فــــرض  لــــو  حـــتـــى  يـــفـــطـــم،  لــــم  أم  لـــصـــبـــي  ا فـــطـــم  ســـــواء 
شــيء  وكـــل  لـــجـــبـــن  وا لــخــبــز  ا يـــأكـــل  كـــان  نــيــة  لــثــا ا لــســنــة  ا وفـــي  ســـنـــة، 
دام  مــا  فــإنــه  بــالــلــبــن،   يــتــغــذ ال  كــان  ولــو  يــؤثــر،  فــالــرضــاع  ورضــع 

مــؤثــر. فــرضــاعــه  الــحــولــيــن  فــي 
بــالــفــطــام،  الــعــبــرة  أن  تــيــمــيــة۴  ابـــن  اإلســـالم  شــيــخ  واخـــتـــار 
ومــا كــان  فــمــا كــان قــبــل الــفــطــام فــهــو مــؤثــر ولــو كــان بــعــد الــحــولــيــن، 

الملخص الفقهي (٤٣٥/٢-٤٣٦).   (١)
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باألثر  واستدل۴  الحولين،  في  ولو  بمؤثر  فــلــيــس  الفطام  بعد 
ــزَ  ــشَ نْ أَ ـــا  مَ إِالَّ  ــــاعَ  ضَ رَ الــمــعــروف: «الَ  فــالــحــديــث  األثـــر  أمــا  والــنــظــر، 
وأما  الحولين،  قبل  وكان  يقل:  ولم   ،(١ )« طَامِ الْفِ بْلَ  قَ انَ  كَ وَ ظْمَ  الْعَ
المعروف  بالطعام  يعني   – اللبن  بغير   يتغذ كان  إذا  فألنه  النظر 
فكال  الحولين؟!  بعد  ومن  الحولين  في  كان  من  بين  فرق  فأي   –
صــبــاح  إلــى  مــرات  أربــع  رضــع  ولــو  الــلــبــن،  إلــى  يــحــتــاج  ال  الــطــفــلــيــن 
رضــع  مــحــرم  هــلَّ  ولــمــا  الــثــانــيــة،  الــســنــة  مــن  الــحــجــة  ذي  مــن  ثــالثــيــن 
الـــعـــبـــرة  أن   يــــر مـــن  قــــول  عـــلـــى  يـــؤثـــر  ال  أو  يـــؤثـــر  فـــهـــو  الـــخـــامـــســـة، 
ثــم  ســـاعـــة؟!  قــبــل  وبـــيـــن  هـــذه  بــيــن  فـــرق  فـــأي  يـــؤثـــر،  ال  بــالــحــولــيــن؟ 
وآخر  الطعام  يأكل  وصار  األول،  للحول  فطم  طفل  بين  فرق  أي 

يــأكــل الــطــعــام فــي الــســنــة الــثــالــثــة؟! ال فــرق.
الحولين  قبل  كان  سواء  بالفطام،  العبرة  أن  الراجح  فالقول 
وصــار  هــذا الــطــفــل نــمــوه ضــعــيــف،  أن  فــرض  فــلــو  بــعــد الــحــولــيــن،  أو 
يـــتـــغـــذ بـــالـــلـــبـــن حـــتـــى تــــم لــــه ثــــالث ســــنــــوات، فـــفـــي الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة 
لــــقــــول الــــراجــــح، وأمـــــا عـــلـــى قــــول مــــن قــــال:  رضــــاعــــه مـــؤثـــر عـــلـــى ا
فــطــم  طــفــالً  أن  فــرضــنــا  ولــو  مــؤثــر،  غــيــر  فــرضــاعــه  بــالــحــولــيــن  الــعــبــرة 
فهل  الثانية،  السنة  في  وأرضعناه  الطعام  يأكل  وصار  سنة،  ألول 
فــي  إال  يــؤثــر  ال  بــأنــه  الـــقـــول  عــلــى  مـــحـــرم؟  غــيــر  أو  م  مـــحـــرِّ الـــرضـــاع 
مؤثر،  غير  رجحناه  الذي  الثاني  القول  وعلى  مؤثر،  فهو  الحولين 

تقدم تخريجه ص ٢٣٤.  (١)

٢٣٦bôä€a @‚bÿyc @Âfl
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إما  معين،  وقت  في  يكون  أن  المحرم  الرضاع  في  يشترط  المهم 
وإمــا قــبــل الــفــطــام عــلــى  فــي الــحــولــيــن عــلــى مــا مــشــى عــلــيــه الــمــؤلــف، 

١). اهـــ الــراجــح»( الــقــول 
«ولــكــن يــبــقــى الــنــظــر مــا هــي خــمــس الــرضــعــات؟ أهـــي خــمــس 

أو خــمــس وجــبــات؟ أو خــمــســة أنــفــاس؟  مــصــات؟ 
 ، ـــةُ ـــصَّ ـــمَ لْ ا مُ  ـــرِّ ـــحَ تُ «الَ  لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  مــصــات  خــمــس   
أن  يــمــكــن  هـــذا  وعــلــى  بــالــمــص،  الــحــكــم  فــعــلــق   ،(٢ )« ـــانِ ـــتَ ـــصَّ ـــمَ لْ ا الَ  وَ
ثــم  بــلــع،  ثــم  مــص  إذا  ألنــه  دقــائــق؛  ثــالث  خــالل  فــي  الــرضــاع  يــثــبــت 

مــرات ثــبــت الــرضــاع. مــص ثــم بــلــع، ثــم مــص، خــمــس 
مُ  ـــرِّ ـــحَ تُ «الَ  لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  نـــفـــاس،  أ خـــمـــســـة  بـــل   
فــم  فـــي  لـــثـــدي  ا إدخــــال  واإلمـــــالج   ،(٣ ) « نِ ـــــا ـــــتَ جَ ـــــالَ مْ اإلِ وَ ــــةُ  جَ ــــالَ مْ اإلِ
واحدة،  فــهــو  مــرة  مــئــة  مــص  فــلــو  فــمــه  فــي  لــثــدي  ا دام  فــمــا  لــصــبــي،  ا
فــي  بــلــع  ثــم  مــص  ثــم  بــلــع  ثــم  مــص  ثــم  بــلــع  ثــم  مــص  إذا  هذا  وعــلــى 
لــرضــعــة  ا هــي  نــيــة  لــثــا ا تــكــون  عاد،  ثــم  لــثــدي  ا أطــلــق  ثــم  واحد  نــفــس 

نــيــة. لــثــا ا
أكــالت،  خــمــس  يــقــول:  كــمــا  وجــبــات،  خــمــس   
حجر  في  دام  ما  أما  باألولى،  الثانية  اتصال  يقطع  زمن  من  بد  فال 

الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٧٧/١٣-١٧٨).  (١)
صحيح مسلم برقم ١٤٥٠.  (٢)
صحيح مسلم برقم ١٤٥١.  (٣)



٢٣٨
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هـــذا غـــداء،  واحــــدة، كــمــا تـــقـــول: هـــذه أكـــلـــة،  الـــمـــرأة فــإنــهــا رضــعــة 
هــذا عــشــاء، ومــا أشــبــه ذلـــك، فــالــعــشــاء لــيــس كــل لــقــمــة تــرفــعــهــا إلــى 
فــلــيــس كــل تــمــرة تــبــلــعــهــا  فــمــك، بــل مــجــمــوع الــلــقــم، وكــذلــك الــغــداء 
بالرضعة  فالمراد  وعليه  األكل،  مجموع  الغداء  إنما  غداء،  تكون 
األخــر، وأمــا مــجــرد فــصــل  الــفــعــلــة مــن الــرضــاع الــتــي تــنــفــصــل عــن 
أول  أرضــعــتــه  لــو  فــمــثــالً  الــحــقــيــقــة،  فــي  رضــعــة  يــعــتــبــر  ال  فــهــذا  الــثــدي 
الــنــهــار الــســاعــة الــثــامــنــة، ثــم الــســاعــة الــتــاســعــة، ثــم الــســاعــة الــعــاشــرة، 
ثــم الــحــاديــة عــشــرة، ثــم الــثــانــيــة عــشــرة، فــهــذه خــمــس رضــعــات، فــلــو 
وامــتــص الــثــدي ثــم أطــلــقــه يــتــنــفــس، ثــم  واحـــد،  أرضــعــتــه فــي مــكــان 
مـــرات لــكــنــهــا فــي  ورضـــع، ثــم أطــلــقــه لــيــتــنــفــس، ثــم عــاد خــمــس  عــاد 

هــذا الــقــول. واحــدة فــال يــؤثــر عــلــى  جــلــســة 
وال  الــتــأثــيــر،  عــدم  األصــل  قــلــنــا:  أرجــح؟  أيــهــمــا   
فنأخذ  يؤثر،  ال  أنه  األصل  ألن  وجبات؛  بخمس  إال  التأثير  نتيقن 
خــمــس  ال  وجـــبـــات،  خــمــس  إال  يـــؤثـــر  أال  واالحـــتـــيـــاط  بـــاالحـــتـــيـــاط، 
بن  عبدالرحمن  شيخنا  اختيار  وهذا  أنفاس،  خمس  وال  مصات، 

اهللا، وهــو ظــاهــر اخــتــيــار ابــن الــقــيــم. ســعــدي رحــمــه 
األحــوط؟ قــلــنــا:  هــي  ــات  الــمــصَّ ال نــجــعــل   لــمــاذا 
 ،أخــر جــهــة  مــن  أهــمــلــنــا  جــهــة،  مــن  احــتــطــنــا  إذا  ألنــنــا  مــشــكــل؛  هــذا 
فــــإذا احــتــطــنــا، وقــلــنــا:  فــمــثــالً هـــذه طــفــلــة رضـــعـــت خــمــس مـــصـــات، 
نـــكـــاحـــهـــا،  عـــلـــيـــه  يـــحـــرم  لـــلـــراضـــع  ــــا  أخــــتً تـــكـــون  الـــمـــرضـــعـــة  بـــنـــت  إن 
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أخــتــه  إنــهــا  قــلــنــا:  إذا  أنــنــا  وهــي  االحــتــيــاط،  هــذا  ضــد  آخــر  أمــر  أتــانــا 
لــه،  وجــهــهــا  وتــكــشــف  بـــهـــا،  ويـــســـافـــر  بـــهـــا،  يــخــلــو  أن  ذلـــك  مـــن  لـــزم 
الرضاع  إن  قلنا:  إذا  إال  هذا  تفعل  ال  وهي  تفعل،  أال  واالحتياط 
 ،أخـــر جــهــة  مــن  أهــمــلــت  إال  جــهــة  مــن  تــحــتــاط  ال  فــكــذلــك  مــؤثــر، 
هو  القول  هذا  كان  ولذلك  التأثير،  عدم  وهو  األصل  إلى  فنرجع 

 .(١ واألصــول»( الــمــتــمــشــي عــلــى الــقــواعــد 

«ولـــو وصـــل الــلــبــن إلـــى جـــوف الــطــفــل بــغــيــر الـــرضـــاع، فــحــكــمــه 
حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه، 
أخــذ ذلــك حــكــم الــرضــاع؛ ألنــه يــحــصــل بــه مــا يــحــصــل بــالــرضــاع من 

مرات. خمس  ذلك  من  يحصل  أن  بشرط  التغذية، 

وأمــــا مـــا يــنــشــره الـــرضـــاع مـــن الـــحـــرمـــة، فــمــتــى أرضـــعـــت امــــرأة 
ولدها  المرتضع  صار  فأكثر،  رضعات  خمس  الحولين  دون  طفالً 
فـــي تـــحـــريـــم نــكــاحــهــا عـــلـــيـــه، وفــــي إبـــاحـــة نـــظـــره إلـــيـــهـــا وخـــلـــوتـــه بــهــا، 
 ﴾`  _  ^﴿ تعالى:  لقوله  لها،  ا  محرمً ويكون 
تــجــب  فــال  األحـــكـــام،  بــقــيــة  فــي  لــهــا  ا  ولـــدً يــكــون  وال   .[٣٢ [الــنــســاء: 
نــفــقــتــهــا عــلــيــه، وال تـــوارث بــيــنــهــمــا، وال يــعــقــل عــنــهــا، وال يــكــون ولــيــا 
لــهــا؛ ألن الــنــســب أقــو مــن الــرضــاع، فــال يــســاويــه إال فــيــمــا ورد فــيــه 

والخلوة. المحرمية  من  عليه  يتفرع  وما  التحريم،  وهو  النص 
الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ ابن عثيمين۴ (٤٣١/١٣-٤٣٢).  (١)
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ا لــمــن يــنــســب لــبــنــهــا إلــيــه بــســبــب حــمــلــهــا  ولــدً ويــصــيــر الــمــرتــضــع 
الــحــمــل  نــســب  لــلــحــوق  شــبــهــه،  أو  بــنــكــاح  لــهــا  وطــئــه  ســبــب  أو  مــنــه، 
ا  ولــدً األحــوال، والــرضــاع فــرع عــنــه، فــيــكــون الــمــرتــضــع  بــه فــي تــلــك 
فــقــط، وهــي تــحــريــم  لــه فــي األحــكــام الــمــذكــورة فــي حــق الــمــرضــعــة 

دون بــقــيــة األحــكــام. وجــواز الــنــظــر والــخــلــوة والــمــحــرمــيــة  الــنــكــاح، 
وأوالده،  كــــآبــــائــــه،  الـــلـــبـــن،  إلــــيــــه  نـــســـب  مــــن  مــــحــــارم  ويــــكــــون 
وأوالدهــــم،  وأجـــــداده، وجـــداتـــه، وإخـــوانـــه، وأخـــواتـــه،  وأمـــهـــاتـــه، 
للمرتضع،  محارم  –يكونون  وخاالته  وأخواله  وعماته،  وأعمامه، 
وأخواتها  وأمهاتها  وأوالدها  كآبائها   – المرضعة  محارم  ويكون 

وأعــمــامــهــا ونــحــوهــم، مــحــارم لــلــمــرتــضــع.
وكــــمــــا تـــثـــبـــت الــــحــــرمــــة عـــلـــى الـــمـــرتـــضـــع تـــنـــتـــشـــر كــــذلــــك عــلــى 
فــال  وحـــواشـــيـــه،  أصـــولـــه  دون  أوالده  وأوالد  أوالده،  مـــن  فـــروعـــه 
تــنــتــشــر الــحــرمــة عــلــى مــن هــو أعــلــى مــنــه مــن آبــائــه وأمــهــاتــه وأعــمــامــه 
درجــتــه  فــي  هــو  مــن  إلــى  تــنــتــشــر  ال  كــمــا  وخــاالتــه،  وأخــوالــه  وعــمــاتــه 

.(١ مــن حــواشــيــه وهــو إخــوانــه وأخــواتــه»(
وإخــــوان  زيــــد  أبــــا  فــــإن  خـــديـــجـــة،  مـــن  زيــــد  ارتـــضـــع  لـــو   
الـــذيـــن  إنـــمـــا  الــــرضــــاع،  مـــن  بـــأمـــه  لـــهـــم  عـــالقـــة  ال  زيــــد  وأعــــمــــام  زيــــد 
لـــهـــم عـــالقـــة هـــم أبــــنــــاؤه فـــقـــط، وعـــلـــى ذلــــك تـــبـــاح الـــمـــرضـــعـــة ألبـــي 

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٤٣٥/٢-٤٣٨) بتصرف.  (١)
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الــمــرتــضــع وأخـــيـــه مـــن الـــنـــســـب، يــعــنــي أخـــو الــمــرتــضــع مـــن الــنــســب 
وأبــو الــمــرتــضــع مــن الــنــســب تــبــاح لــهــم أمــه مــن الــرضــاعــة، وكــذلــك 
أمـــه وأخــتــه مــن الــنــســب ألبــيــه وأخــيــه -يــعــنــي مــن الـــرضـــاع، فــيــجــوز 
الــنــســب،  مــن  بــأخــتــه  يــتــزوج  وأن  بــأمــه  يــتــزوج  أن  الــرضــاع  مــن  ألبــيــه 
أصول  في  المحرمية  انتشار  عدم  على  إجماع  محل  الحكم  وهذا 
ومــن  فــقــط،  الــرضــيــع  عــلــى  قــصــر الــمــحــرمــيــة  الــحــديــث  ألن  الــرضــيــع؛ 
ا  ولــــدً صــــار  بـــزنـــى،  أو  بـــاطـــل  بــعــقــد  مـــوطـــوءة  امـــــرأة  لـــبـــن  مـــن  رضــــع 
من  تثبت  لم  النسب  من  األبوة  تثبت  لم  لما  ألنه  فقط؛  للمرضعة 

الــرضــاع وهــو فــرعــهــا.
لــم  بــهــيــمــة  مـــن  طـــفـــالن  ارتـــضـــع  فـــلـــو  يـــحـــرم،  ال  الــبــهــيــمــة  ولـــبـــن 
لــبــن  لــهــا  در  إذا  الـــمـــرأة  لــبــن  فـــي  واخـــتـــلـــف  بــيــنــهــمــا،  الـــحـــرمـــة  يــنــشــر 

ورضــع مــنــه طــفــل. وبــدون وطء تــقــدم،  بــدون حــمــل 
رطــوبــة  بـــل  حــقــيــقــة،  بــلــبــن  لــيــس  ألنـــه  الــحــرمــة؛  يــنــشــر  ال   
لــيــس  وهــذا  الــلــحــم،  وأنــبــت  الــعــظــم،  أنــشــز  مــا  الــلــبــن  وألن  مــتــولــدة؛ 

كــذلــك.
وغـــيـــره،  الـــمـــوفـــق  واخــــتــــاره  الـــحـــرمـــة،  يـــنـــشـــر  أنــــه   ZÔ„br€a @fiÏ‘€a
ــئــلــت الــلــجــنــة: يــقــول الــســائــل:  الــدائــمــة، سُ وهــذا مــا تــفــتــي بــه الــلــجــنــة 
السنتين  في  طفالً  أرضعت  عليها  يُعقد  ولم  تتزوج  لم  شابة  أن  لو 
ــا تــجــاوز الــخــمــس رضــعــات، هــل  ــا مــشــبــعً األُولــيــيــن مــن عــمــره رضــاعً
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عــلــى  الــعــقــد الــشــرعــي  يــشــتــرط  أنــه  أم  أمــا لــه،  وتــصــبــح  ــحــرم حــلــيــبــهــا  يُ
الــمــرضــعــة قــبــل اإلرضــاع؟

خــمــس  الــطــفــل  ورضـــع  ـا،  لــبــنـً الــطــفــل  عــلــى  درت  إذا   
ـــا لــه مــن الــرضــاع،  رضــعــات فــأكــثــر فــي الــحــولــيــن، فــبــذلــك تــصــيــر أمً

 .(١ ولــو لــم تــتــزوج، عــلــى الــصــحــيــح مــن قــولــي الــعــلــمــاء»(

امــرأة مــرضــيــة فــي ديــنــهــا، قــال شــيــخ  «ويــثــبــت الــرضــاع بــشــهــادة 
وذكــرت  بــالــصــدق،  مــعــروفــة  كــانــت  تــيــمــيــة۴: «إذا  ابــن  اإلســالم 
أنــــهــــا أرضــــعــــت طــــفــــالً خـــمـــس رضـــــعـــــات، فــــإنــــه يـــقـــبـــل قـــولـــهـــا عــلــى 

.(٢ إذا تــزوجــهــا»( الــصــحــيــح، ويــفــرق بــيــنــهــمــا 

الــحــارث:  بــن  عــقــبــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
ذكــرت  لــمــا  امــرأتــه  يــفــارق  أن  الــحــارث  ابــن  عــقــبــة  أمــر  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(٣ األمــة الــســوداء أنــهــا أرضــعــتــه(

خــمــس  كـــمـــالـــه  فـــي  شـــك  أو  لــــرضــــاع،  ا وجـــــود  فـــي  شـــك  وإن 
عــــدم  األصــــــــل  ألن  تــــــحــــــرم،  فــــــال  ــــيــــنــــة،  ب هـــــنـــــاك  ولـــــيـــــس  رضــــــعــــــات 

.(٤ الــرضــاع(
فتو اللجنة الدائمة برقم ٢٥١٩١.  (١)

.(٥٢/٣٤) الفتاو  (٢)
برقم ٢٦٤٠.  (٣)

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٤٣٨/٢).  (٤)

٢٤٢bôä€a @‚bÿyc @Âfl



٢٤٣

٨-٦-٢٠١٧

»

المصاهرة،  من  يحرم  ما  الرضاع  من  يحرم  هل   
أو مــن الــنــســب فــقــط؟

الزوجة،  أم  أربعة:  الرضاع  جهة  من  بالمصاهرة  المحرمات 
أب  يعني  الرضاع،  من  الزوج  وابن  الزوج،  وأب  الزوجة،  وبنت 
الــزوجــة مــن  الــزوجــة مــن الــرضــاع، وبــنــت  الــزوج مــن الــرضــاع، وأم 
فهل  بالمصاهرة،  المحرمات  فقط  نساءهن  األربع  هذه  الرضاع، 
مــا يــحــرم  أو  مــا يــحــرم مــن الــنــســب والــمــصــاهــرة،  يــحــرم مــن الــرضــاع 

مــن الــنــســب فــقــط؟

أب  عـــلـــى  يــــحــــرم  الـــمـــســـألـــة فــيــهــا خـــــالف، مـــثـــال لــلــمــســألــة: هــــل 
عــلــى  اإلنــســان  زوجـــة  تــحــرم  هــل  أو  زوجــتــه،  الــرضــاع  مــن  اإلنــســان 

أو ال تــحــرم؟ أبــيــه مــن الــرضــاع 

واستدلوا  يحرم،  أنه  ا  إجماعً وحكى  العلم  أهل  جمهور  ذهب 
 .[٢٣ [الــنــســاء:   ﴾e  d﴿ بــالــعــمــومــات كــقــولــه تــعــالــى: 

التحريم. في  فتدخل  فتحرم،  أم  الرضاع  من  الزوجة  أم  فإن 

تحرم،  ال  أنها  إلى  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وذهب 
ــا  ـــاعِ مَ ضَ الـــرَّ ـــنَ  مُ مِ ـــرُ ـــحْ هـــذا بـــأن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «يَ واســتــدلــوا عــلــى 
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١). فــال تــدخــل فــي ذلــك الــمــصــاهــرة. واألحــوط  )« ــبِ الــنَّــسَ ــنَ  مُ مِ ــرُ ــحْ يَ
األول. الــقــول 

تجاوز  من  بالكبير  والمقصود  الكبير،  رضاع    
الـــســـنـــتـــيـــن، اخـــتـــلـــف الـــعـــلـــمـــاء فـــي تـــأثـــيـــر رضـــــاع الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ثــالثــة 

أقــوال:
مــهــمــا  يـــؤثـــر  ال  أنـــه  الــجــمــاهــيــر،  مـــذهـــب  وهـــو     -١

كــانــت الــظــروف.
ــا. ٢-  أن رضــاع الــكــبــيــر يــؤثــر مــطــلــقً

لــــحــــاجــــة  ا عــــنــــد  يــــؤثــــر  لــــكــــبــــيــــر  ا رضـــــــاع  أن      -٣
شــيــخ  مــذهــب  وهـــو  لـــضـــرورة،  ا لــيــه  إ دعـــت  وإذا  لــمــاســة،  ا
بــالــقــصــة  ذلــك  عــلــى  واســتــدلــوا  تــيــمــيــة۴،  ابــن  اإلســالم 
شــق  كـــبـــر  لـــمـــا  حـــذيـــفـــة  بـــي  أ مـــولـــى  ـــا  لـــمً ســـا أن  لـــمـــشـــهـــورة:  ا
لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  ا فــاســتــفــتــوا  بــيــتــه،  يـــدخـــل  أن  حــذيــفــة  أبـــي  عــلــى 
هــذا  فــدل   .(٢ )« ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــي  مِ ــرُ ــحْ تَ ــيــهِ  ــعِ ضِ رْ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ا وقــال 
حـــديـــث  فـــي  كـــمـــا  لـــحـــاجـــة  ا دعــــت  إذا  نــــه  أ عـــلـــى  لـــحـــديـــث  ا

ويــؤثــر. لــكــبــيــر  ا يــرضــع  أن  يــجــوز  فــإنــه  ســالــم، 
أبــي  مــولــى  بــســالــم  خـــاص  الــحــديــث  وأن   ،

سبق تخريجه ص ٢٣٣.  (١)
صحيح مسلم برقم ١٤٥٣.  (٢)

٢٤٤bôä€a @‚bÿyc @Âfl



٢٤٥

٨-٦-٢٠١٧

وهــــذا مـــا قــالــه  حـــذيـــفـــة وســـهـــلـــة بـــنـــت ســـهـــيـــل، ولـــيـــس عـــامـــا لـــألمـــة، 
 .(٢ )(١ أزواج الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ورجــحــه جــمــهــور أهــل الــعــلــم»( غــالــب 

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلمد    
J‡È√€q_<‰fvëÊ

انظر فتاو اللجنة الدائمة (١٩٣/١٧-١٩٤).  (١)
شرح د. أحمد الخليل، موجود على موقع الشيخ.  (٢)
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الكلمة الثامنة والعشرون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
االجتماعي،  التواصل  وسائل  انتشار  ومع  المعاصر  وقتنا  ففي 
واإلعــــالم بــأنــواعــه الــمــخــتــلــفــة، الــمــقــروء، والــمــســمــوع، والــمــرئــي، 
؛  ـــا ومــــســــاءً ا، صـــبـــاحً أصـــبـــح الـــمـــؤمـــن يـــتـــعـــرض لـــلـــفـــتـــن لـــيـــالً ونـــــهـــــارً
ا  دائمً وتعالى  سبحانه  اهللا  مراقبة  يجعل  أن  للمؤمن  بد  ال  ولذلك 
«دوام  القيم۴:  ابن  قال  كما  بالمراقبة  والمقصود  عينيه،  بين 
عـــلـــم الـــعـــبـــد وتــيــقــنــه بـــاطـــالع الـــحـــق ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى عـــلـــى ظـــاهـــره 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تــعــالــى:  قــال   ،(١ وبــاطــنــه»(
 Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

.[٦١ å﴾ [يــونــس:  ä  ã  â  á

أمته،  وأحوال  أحواله  جميع  يعلم  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  تعالى  "فأخبر 
مدارج السالكين (٤٩/٢).  (١)

الكلمة الثامنة والعشرون
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عــن  يــعــزب  ال  وأنـــه  ولــحــظــة،  وآن  ســاعــة  كــل  فــي  الــخــالئــق  وجــمــيــع 
وال  السماوات  في  وصغرها  حقارتها  في  ذرة  مثقال  وبصره  علمه 
لــقــولــه  مــبــيــن،  كــتــاب  فــي  إال  أكــبــر  وال  مــنــهــا  أصــغــر  وال  األرض،  فــي 

 É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ تــعــالــى: 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê
هــذا  كـــان  فـــإذا   .[٥٩ ]األنـــعـــام:  ﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
عــلــمــه بــحــركــات الـــجـــمـــادات، فــكــيــف بــعــلــمــه بــحــركــات الــمــكــلــفــيــن 

.(١ الــمــأمــوريــن بــالــعــبــادة»(
 , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  «وقـــــال 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
يــطــلــع  أي:   .[٧ لـــمـــجـــادلـــة: ]ا  ﴾S  R  Q  P  O  N  M L  K
مــع  ـــا  يـــضً أ ورســـلـــه  ونـــجـــواهـــم،  وســـرهـــم  كـــالمـــهـــم  ويـــســـمـــع  عــلــيــهــم 
كــمــا  لــهــم،  وســمــعــه  بـــه  اهللا  عــلــم  مـــع  بـــه،  يــتــنــاجــون  مـــا  تــكــتــب  ذلـــك 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
واحــد  غــيــر  حــكــى  ولــهــذا   .[٧٨ لــتــوبــة: ¸﴾ ]ا  ¶  μ  ´
وال  تــعــالــى،  اهللا  عــلــم  مــعــيــة  اآليـــة  بــهــذه  لــمــراد  ا أن  عــلــى  اإلجــمــاع 
بــهــم،  مــحــيــط  عــلــمــه  مــع  ــا  أيــضً ســمــعــه  ولــكــن  ذلـــك،  إرادة  فــي  شــك 
عــنــه  يــغــيــب  ال  خــلــقــه،  عــلــى  مــطــلــع  فــهــوڽ  فــيــهــم،  نــافــذ  وبــصــره 

تفسير ابن كثير۴ (٣٧٤/٧).  (١)

٢٤٨äïb»Ωa @o”Ï€a @ø @ÚÓmaà€a @Úib”ä€a
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.(١ شــيء»( أمــورهــم  مــن 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثوبانگ  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو
ثَالِ  مْ أَ نَاتٍ  سَ بِحَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تُونَ  أْ يَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ا  امً وَ قْ أَ نَّ  لَمَ َعْ «ألَ قال: 
ولَ  سُ رَ ا  يَ  : انُ بَ وْ ثَ الَ  قَ ا»،  نْثُورً مَ بَاءً  هَ هُ  اللَّ ا  هَ لُ عَ يَجْ فَ ا  بِيضً ةَ  امَ تِهَ بَالِ  جِ
 : الَ قَ  ، لَمُ نَعْ الَ  نُ  نَحْ وَ مْ  نْهُ مِ ونَ  نَكُ الَ  نْ  أَ نَا  لَ مْ  لِّهِ جَ نَا،  لَ مْ  هُ فْ صِ  ! ِ اهللَّ
ــا  ــمَ كَ ــيْــلِ  لــلَّ ـــنَ ا ونَ مِ ــــذُ خُ ــــأْ يَ ، وَ ـــمْ تِـــكُ ـــدَ ـــلْ ــــنْ جِ مِ ، وَ ـــمْ ـــكُ نُ ا ـــوَ إِخْ ـــمْ  ـــهُ نَّ إِ ــــا  مَ «أَ

 .(٢ ــا» ( ــوهَ ــكُ ــتَــهَ نْ ا هِ  اللَّ مِ  ــارِ ــحَ بِــمَ ا  ــوْ ــلَ خَ ا  إِذَ امٌ  ــوَ قْ أَ ــمْ  لَــكِــنَّــهُ ،وَ ونَ ــذُ خُ ــأْ تَ
هي  الــخــلــوات  ذنــوب  بــأن  بــاهللا  الــعــارفــون  بعضهم: «أجــمــع  قــال 
الثبات». أسباب  أعظم  هي  الخفاء  عبادات  وأن  االنتكاسات،  أصل 

وقــال ابــن رجــب۴: «خــاتــمــة الــســوء تــكــون بــســبــب دســيــســة 
.(٣ بــاطــنــة لــلــعــبــد ال يــطــلــع عــلــيــهــا الــنــاس»(

قــال الــشــاعــر:
ــــةٍ ــــمَ ــــلْ ظُ ـــــــي  فِ ــــــةٍ  يــــــبَ ــــــرِ بِ تَ  ــــــــوْ ــــــــلَ خَ ا  إِذَ ـــــانِوَ ـــــيَ ـــــغْ ـــــــــــى الـــــطُّ ـــــــــةٌ إِلَ ـــــــــيَ اعِ ـــــــسُ دَ الـــــــنَّـــــــفْ وَ
ــا ــهَ ـــــــلْ لَ قُ ــــــــهِ وَ لَ ــــرِ اإلِ ــــظَ ـــــنْ نَ ـــيِ مِ ـــتَـــحْ ـــاَسْ ـــــيفَ انـِ ــــــرَ يَ مَ  ــــــــالَ الــــــــظَّ ــــــقَ  ــــــلَ خَ ي  ــــــــــــذِ الَّ إِنَّ 

الخلوة: في  تعالى  اللَّه  مراقبة  على  المعينة  األسباب  ومن 
يخاف - ١ لكي  به  وإحاطته  عليه  اهللا  اطالع  العبد  يستحضر  أن 

تفسير ابن كثير۴ (٤٥١/١٣-٤٥٢).  (١)
األلباني  وصححه  ثقات،  رجاله  صحيح  إسناد  هذا  البوصيري:  وقال   ،٤٢٤٥ برقم   (٢)

 .٥٠٥ برقم   (٣٣/٢) الصحيحة  السلسلة  في   ۴
جامع العلوم والحكم ص١٧٢-١٧٣.  (٣)



٢٥٠
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 '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  مـــنـــه،  ويــســتــحــي 
تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[١٦ [ق:  ﴾0  /  .  -  ,  +  *  ) (
وقـــال   .[١٩ [غـــافـــر:   ﴾H  G  F  E  D  C  B﴿
 ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تـــعـــالـــى: 
فــي كــتــابــه (الــزهــد)، والــبــيــهــقــي  أحــمــد  رو اإلمــام   .[٣٦ [اإلرساء:
قـــال  رجــــالً  أن  زيــــد:  بـــن  ســعــيــد  حـــديـــث  مـــن  اإليــــمــــان)  فـــي (شـــعـــب 
ــهِ  الــلَّ ــــنَ  مِ ـــي  ـــحِ ـــتَ ـــسْ تَ نْ  أَ ــــيــــكَ  وصِ «أُ قــــال:  أوصـــنـــي،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  لـــرســـول 

.(١ )« ــكَ مِ ــوْ ــي قَ ــالِــحِ صَ ــنْ  ــالً مِ جُ ــي رَ ــتَــحِ تِــسْ ــا  ــمَ كَ ک 
يــتــذكــر الــعــبــد شــهــادة الـــجـــوارح عــلــيــه يـــوم الــقــيــامــة، قــال  أن   -٢

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ تــعــالــى: 
 +  *  )  (  '  & %  $  #  "  !  Ù  Ø
4﴾ [فصلت:٢٠-٢١]،   3  2  1  0  /  .  -  ,

 w v u t s r q p﴿ :وقال تعالى
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو [يـــس:٦٥].    ﴾{  z  y  x
فــقــال:  فــضــحــك،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  عــنــد رســـول  حــديــث أنـــسگ قـــال: كــنــا 
 : ــالَ ــمُ . قَ ــلَ عْ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ ُ وَ ــنَــا: اهللَّ ــلْ : قُ ــالَ » ؟ قَ ــكُ ــحَ ضْ ــمَّ أَ ونَ مِ رُ ـــدْ ــلْ تَ «هَ
 : الَ مِ ؟ قَ نَ الظُّلْ نِي مِ رْ لَمْ تُجِ ، أَ بِّ ا رَ : يَ قُولُ ، يَ هُ بَّ بْدِ رَ بَةِ الْعَ اطَ خَ نْ مُ «مِ
نِّي.  مِ ا  دً اهِ شَ إِالَّ  ي  سِ نَفْ لَى  عَ يزُ  جِ أُ الَ  إِنِّي  فَ  : يَقُولُ فَ  : الَ قَ  . بَلَى   : قُولُ يَ
 ،٧٧٣٨ برقم  للبيهقي (١٤٥/٦-١٤٦)  اإليمان  وشعب  ص٤٦؛  أحمد  لإلمام  الزهد   (١)

وصححه الشيخ األلباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة (٣٧٦/٢) برقم ٧٤١. 

٢٥٠äïb»Ωa @o”Ï€a @ø @ÚÓmaà€a @Úib”ä€a
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اتِبِينَ  الْكَ امِ  بِالْكِرَ وَ ا،  يدً هِ شَ يْكَ  لَ عَ مَ  الْيَوْ كَ  سِ بِنَفْ فَى  كَ  : يَقُولُ فَ  : ــالَ قَ
تَنْطِقُ  فَ  : الَ قَ انْطِقِي.   : انِهِ كَ َرْ ألِ الُ  يُقَ فَ  ، فِيهِ لَى  عَ تَمُ  يُخْ فَ  : الَ قَ ا.  ودً هُ شُ
نَّ  لَكُ ا  دً عْ بُ  : يَقُولُ فَ  : ــالَ قَ  ، مِ الَ الْكَ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ لَّى  يُخَ مَّ  ثُ  : ــالَ قَ  . الِهِ مَ عْ بِأَ

.(١)« لُ نَاضِ أُ نْتُ  كُ نَّ  نْكُ عَ فَ ا،  قً حْ سُ وَ
خلوته،  في  اهللا  راقب  لمن  العظيم  األجر  العبد  يتذكر  أن   -٣
 ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴿ تعالى:  قال 
عــمــن  ا  مــخــبــرً تــعــالــى  كــثــيــر۴: «يــقــول  ابـــن  قـــال   .[١٢ [الــمــلــك: 
فينكف  الناس،  عن  غائبًا  كان  إذا  وبينه  بينه  فيما  ربه  مقام  يخاف 
اهللا  إال  أحـــــد  يــــــراه  ال  حـــيـــث  بــــالــــطــــاعــــات،  ويــــقــــوم  الـــمـــعـــاصـــي  عــــن 
 ويجاز ذنوبه  عنه  يكفر  أي:  ا،  كبيرً ا  وأجرً مغفرة  له  بأن  تعالى: 

.(٢ بــالــثــواب الــجــزيــل»(
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  ثـــبـــت  كـــمـــا 
إالَّ  ــلَّ  ظِ الَ  مَ  ـــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فــي  ــالَــى  ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ ــمُ  ــهُ ــظِــلُّ يُ ــةٌ  ــعَ ــبْ قــال: «سَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ الــنَ
 : ــالَ ــقَ فَ  ، ــالٍ ــمَ جَ وَ ــبٍ  ــنْــصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ــرَ امْ ــهُ  ــتْ عَ دَ ــالً  جُ رَ فــذكــر مــنــهــم:   ، ــهُ ظِــلُّ
ــمَ  ــلَ ــعْ تَ الَ  ــتَّــى  حَ ـــا  ـــاهَ ـــفَ خْ ـــأَ فَ ـــةٍ  قَ ـــدَ بِـــصَ قَ  ـــدَّ ـــصَ تَ ــــالً  جُ رَ وَ  ، ــهَ الــلَّ ــــافُ  خَ أَ ـــي  نِّ إِ

.(٣ )« ــنَــاهُ ــيْ عَ ــتْ  ــاضَ ــفَ فَ ــالِــيًــا  خَ هَ  اللَّ ــرَ  كَ ذَ ــالً  جُ رَ وَ  ، ــيــنُــهُ ــمِ يَ ــقُ  ــنْــفِ تُ ــا  مَ ــالُــهُ  ــمَ شِ
ورو أبو داود في سننه من حديث عقبة بن عامر أن النبيملسو هيلع هللا ىلص 

برقم ٢٩٦٩.   (١)
تفسير ابن كثير۴ (٧٤/١٤).   (٢)

صحيح البخاري برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٠٣١.   (٣)



٢٥٢
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 ، ــةٍ بــجــبــلٍ ــيَّ ــظِ ، فــي رأسِ شَ ـــنَـــمٍ ـــي غَ ـــكَ ک مــن راعِ ــبُ ربُّ ــجَ ــعْ قـــال: «يَ
يمُ  قِ يُ و  نُ  ذِّ ؤَ يُ هذا  ي  بْدِ عَ إِلَى  وا  انْظَرُ ک:  هُ  اللَّ يَقُولُ  فَ ةِ،  الَ لِلصَّ نُ  ذِّ ؤَ يُ

.(١)  « الجنةَ تُهُ  لْ خَ دْ وأَ ي،  بْدِ لعَ تُ  رْ فَ غَ قد  نِّي،  مِ يَخافُ  ةَ  الَ الصَّ
ســـعـــيـــد  بــــــي  أ حـــــديـــــث  مـــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو
فـــقـــال  فــــضــــل،  أ لــــنــــاس  ا أي  اهللا!  رســـــول  يــــا  قـــيـــل  قـــــال:  لــــخــــدري  ا
 ،« لِـــهِ ـــا مَ وَ ــهِ  ــسِ ــفْ ــنَ بِ ــهِ  لــلَّ ا ــيــلِ  ــبِ سَ فـِـي  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ ـــنٌ  مِ ـــؤْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مُ رســول 
 ، ــهَ لــلَّ ا ــي  ــقِ ــتَّ يَ ــابِ  ــعَ لــشِّ ا ــنَ  مِ ــبٍ  ــعْ شِ فِــي  ــنٌ  مِ ــؤْ قــال: «مُ مــن؟  ثــم   : لــوا قــا

.(٢ ) « هِ ــرِّ شَ ــنْ  مِ لــنَّــاسَ  ا عُ  ــدَ يَ وَ
هللا،  خــلــوتــه  فــي  الــحــرام  هــذا  تــرك  إذا  أنــه  الــعــبــد  يــتــذكــر  ٤- أن 
مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو منه،  ا  خيرً بالحالل  يعوضه  اهللا  فإن 
لَنْ  نَّكَ  «إِ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الدهماء:  وأبي  قتادة  أبي  حديث  من 

.(٣ )« ــنْــهُ يْرٌ لَكَ مِ وَ خَ ا هُ هُ بِهِ مَ لَكَ اللَّ إالَّ بَدَّ  ، ــهِ لِــلَّ ــئًــا  ــيْ شَ عَ  ــدَ تَ
ليس  يدعه  ثم  حــرام  على  رجل  يقدر  «ال  السدوسي:  قتادة  قال 
به إال مخافة اهللا ک، إال أبدله اهللا به في عاجل الدنيا قبل اآلخرة 

ذلك». من  خير  هو  ما 
برقم ١٢٠٣، وصححه الشيخ األلباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٤١.  (١)

برقم ٢٧٨٦.  (٢)
إســـنـــاده  مـــحـــقـــقـــوه:  وقـــــال   ،٢٣٠٧٤ بـــرقـــم   (١٧٠/٣٨ ) أحـــمـــد  اإلمــــــام  مـــســـنـــد   (٣)
صــحــيــح  وســنــده   :(١٩/١ الــضــعــيــفــة ( الــســلــســلــة  فــي  األلــبــانــي۴  وقال  صــحــيــح، 

عــلــى شــرط مــســلــم.

٢٥٢äïb»Ωa @o”Ï€a @ø @ÚÓmaà€a @Úib”ä€a
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وتــعــظــيــم  اهللا،  مــخــافــة  أبــنــائــه  قــلــوب  فــي  يــزرع  أن  لــألب  بــنــبــغــي 
الــتــواصــل  وشــبــكــات  اإلعــالم  أجــهــزة  وأن  خــاصــة  ونــواهــيــه،  أوامــره 
مــتــنــاول الــصــغــيــر  انــتــشــرت فــي بــيــوت الــمــســلــمــيــن، وأصــبــحــت فــي  قــد 

 ¯  ®  ¬  «﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  واألنـــــثـــــى،  والــــذكــــر  والـــكـــبـــيـــر، 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

.[٦ [الــتــحــريــم:   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
بن  معقل  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
وتُ  يَمُ  ، يَّةً عِ رَ هُ  اللَّ ــيــهِ  عِ ــتَــرْ ــسْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  يسار: 

.(١ )« ــنَّــةَ ــيْــهِ الْــجَ ــلَ ــهُ عَ الــلَّ مَ  ــرَّ إِالَّ حَ  ، ــتِــهِ ــيَّ عِ ــاشٌّ لِــرَ ــوَ غَ هُ ــوتُ وَ ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

صحيح البخاري برقم ٧١٥٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٢ واللفظ له.  (١)
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الكلمة التاسعة والعشرون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
اهللا  مــنَّ  الــتــي  والــكــرامــات الــعــظــيــمــة  الــمــعــجــزات  «فــمــن أعــظــم 
بــهــا عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص مــعــجــزة اإلســراء والــمــعــراج، وتــأتــي هــذه 
ـــا لـــلـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص بـــعـــد وفــــاة عـــمـــه الــــذي كـــان  ـــا وتـــثـــبـــيـــتً الـــمـــعـــجـــزة تـــكـــريـــمً
الطائف  في  أصابه  ما  وبعد  تواسيه،  كانت  التي  وزوجته  يحميه، 
.(١ البعثة»( من  العاشر  العام  بعد  فهي   ،األذ من  أصابه  ما  ومكة 

«واخـــتـــلـــف الـــعـــلـــمـــاء فـــي تـــحـــديـــد زمـــانـــهـــا، فـــأكـــثـــر أهــــل الــعــلــم 
وبــعــضــهــم  بــســنــة،  الــهــجــرة  قــبــل  وقـــعـــا  والـــمـــعـــراج  اإلســــراء  أن  عــلــى 
اشــتــهــر  ومــا  شــهــريــن،  إال  ســنــة  آخـــرون:  وقــال  ا،  شــهــرً إال  ســنــة  قــال: 
سبع  ليلة  في  رجب  في  وقع  أنه  السير  وأصحاب  المؤرخين  عند 
والفقهاء  المحدثين  من  والمحققون  دليل،  عليه  فليس  وعشرين 
فــي  كــانــت  الــهــجــرة  أن  ومــعــلــوم  بــســنــة،  الــهــجــرة  قــبــل  وقــع  يــقــولــون: 

السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، للدكتور مهدي رزق اهللا ص٢٣٣.  (١)

الكلمة التاسعة والعشرون
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أن  يــعــنــي  بــســنــة  قــبــلــه  فــقــولــهــم:  كــذلــك  كــان  وإذا  األول،  ربــيــع  شــهــر 
.(١ اإلســراء والــمــعــراج لــم يــقــعــا فــي رجــب»(

اإلســراء بــنــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص مــن مــكــة إلــى بــيــت الــمــقــدس،  اهللا  وقــد ذكــر 
 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  فــقــال 
 5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +  *  )

[اإلســراء: ١].  ﴾7  6

 b a ` _ ^ ]﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  الــمــعــراج  وذكـــر 
 r q p o n m l k j i h g f e d c

.[١٣-١٨ [الــنــجــم:   ﴾| { z y x w v u t s

أســوقــهــا  والــمــعــراج،  اإلســـراء  فــي  أحــاديــث  عـــدة  وردت  وقـــد 
ثــم أذكــر الــفــوائــد الــمــتــعــلــقــة بــهــا:

عــن  مالكگ،  بن  أنس  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ســري  أُ لــيــلــة  عــن  حــدثــهــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  نــبــي  أن  صــعــصــعــةک،  بــن  مــالــك 
 - ـــرِ  ـــجْ ـــحِ لْ ا ــي  فـِ  : ـــــالَ قَ ــــا  ــــمَ بَّ رُ وَ ـــيـــمِ -  ـــطِ ـــحَ لْ ا ــي  فـِ ــــا  نَ أَ ـــا  ـــمَ ـــنَ ـــيْ «بَ قــــال:  بـــه، 
ــا  مَ  - ــقَّ  ــشَ فَ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــهُ  ــتُ ــعْ ــمِ سَ وَ  : ـــالَ قَ  - ــدَّ  ــقَ فَ آتٍ  نِـــي  ـــا تَ أَ ذْ  إِ ــا  ــعً ــجِ ــطَ ــضْ مُ
بِــهِ  ــنِــي  ــعْ يَ ــا  مَ ــنْــبِــي:  جَ لَى  إِ وَ  هُ وَ ودِ  ارُ لِلْجَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  - هِ  ذِ هَ لَى  إِ هِ  ذِ هَ ــيْــنَ  بَ
لَى  إِ هِ  قَصِّ نْ  مِ  : ولُ قُ يَ تُهُ  عْ مِ سَ وَ  ، تِهِ رَ عْ شِ لَى  إِ هِ  رِ نَحْ ةِ  رَ غْ ثُ نْ  مِ  : الَ قَ ؟ 
ةٍ  ــوءَ ــلُ ــمْ مَ ـــبٍ  هَ ذَ ـــنْ  مِ ــتٍ  ــسْ بِــطَ تِـــيـــتُ  أُ ـــمَّ  ثُ ــبِــي،  ــلْ قَ جَ  ــرَ ــتَــخْ ــاسْ فَ ـهِ -  تـِ ــرَ ــعْ شِ

شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (٣٢٨/١).  (١)

٢٥٦xaä»ΩaÎ @ıaäç⁄a
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ونَ  دُ ـــةٍ  بَّ ا بِـــدَ تِـــيـــتُ  أُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــيـــدَ عِ أُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــيَ ـــشِ حُ ـــمَّ  ثُ ــبِــي،  ــلْ قَ ــلَ  ــسِ ــغُ فَ ــا،  نً ــا يــمَ إِ
ــا  يَ اقُ  ــرَ ــبُ لْ ا ــوَ  هُ  : ودُ ــارُ ــجَ لْ ا ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــيَــضَ -  بْ أَ ــارِ  ــمَ ــحِ لْ ا قَ  ــوْ فَ وَ  ، ــلِ ــغْ ــبَ لْ ا
 ، فِـــهِ ـــرْ طَ ـــى  ـــصَ قْ أَ ـــنْـــدَ  عِ هُ  ـــوَ ـــطْ خَ ـــعُ  ـــضَ يَ  - ـــمْ  ـــعَ نَ  : ــــسٌ نَ أَ ـــالَ  قَ ؟  ةَ   ـــزَ ـــمْ حَ ـــا  بَ أَ

. ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــتُ  ــلْ ــمِ ــحُ فَ
 : يلَ قِ فَ  ، تَحَ تَفْ اسْ فَ يَا،  نْ الدُّ اءَ  مَ السَّ تَى  أَ تَّى  حَ يلُ  بْرِ جِ بِي  انْطَلَقَ  فَ
 : ــيــلَ قِ  . ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ  : ـــالَ قَ ؟  ــكَ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ  : قِــيــلَ  . يــلُ ــبْــرِ جِ  : ـــالَ قَ ؟  ا  ـــذَ هَ ـــنْ  مَ
 . اءَ جَ يءُ  جِ الْمَ مَ  نِعْ فَ  ، بِهِ بًا  حَ رْ مَ  : قِيلَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  لَيْهِ  إِ لَ  سِ رْ أُ دْ  قَ وَ
ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ مُ  آدَ ـــوكَ  بُ أَ ا  ــذَ هَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، مُ آدَ ا   فِيهَ ا  إِذَ فَ تُ   لَصْ ا خَ لَمَّ فَ  ، ــحَ ــتَ ــفَ فَ
 ، الِحِ الصَّ بْنِ  بِاالِ بًا  حَ رْ مَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، مَ الَ السَّ دَّ  رَ فَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  لَّمْ فَسَ  . يْهِ لَ عَ

. ــالِــحِ الــصَّ لــنَّــبِــيِّ  ا وَ
ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : قِيلَ  ، تَحَ تَفْ اسْ فَ  ، الثَّانِيَةَ اءَ  مَ السَّ تَى  أَ تَّى  حَ عِدَ  صَ مَّ  ثُ  
ـــلَ  سِ رْ أُ ـــدْ  قَ وَ  : ــيــلَ قِ  . ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ  : ـــالَ قَ ؟  ــكَ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ  : ــيــلَ قِ  . يــلُ ــرِ ــبْ جِ  : ـــالَ قَ
ا  لَمَّ فَ  ، تَحَ فَ فَ  . اءَ جَ يءُ  جِ الْمَ مَ  نِعْ فَ  ، بِهِ بًا  حَ رْ مَ  : قِيلَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  لَيْهِ  إِ
ــيَــى  ــحْ يَ ا  ـــذَ هَ  : ـــالَ قَ  ، ــالَــةِ لْــخَ ا ــا  ــنَ بْ ا ــا  ــمَ هُ وَ ــى،  ــيــسَ عِ وَ ــيَــى  ــحْ يَ ا  إِذَ ــتُ  ــصْ ــلَ خَ
َخِ  بِـــاألْ ــا  ــبً حَ ــرْ : مَ ـــاالَ ـــمَّ قَ ثُ ا،  دَّ ـــرَ فَ  ، ــتُ ــمْ ــلَّ ــسَ فَ ــا.  ــمَ ــهِ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ فَ ــى،  ــيــسَ عِ وَ

 . ــالِــحِ الــصَّ لــنَّــبِــيِّ  ا ، وَ ــالِــحِ الــصَّ
ا ؟  ــذَ ــنْ هَ : مَ ــيــلَ ، قِ ــتَــحَ ــفْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ــةِ ــالِــثَ لــثَّ ا ــاءِ  ــمَ الــسَّ لَــى  إِ بِــي  ــدَ  ــعِ صَ ــمَّ  ثُ
ـــلَ  سِ رْ أُ ـــدْ  قَ وَ  : ــيــلَ قِ  . ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ  : ـــالَ قَ ؟  ــكَ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ  : ــيــلَ قِ  . يــلُ ــرِ ــبْ جِ  : ـــالَ قَ
 ، ــتـِـحَ ــفُ فَ  . ــــاءَ جَ ـــيءُ  ـــجِ ـــمَ لْ ا ــمَ  ــنـِـعْ فَ  ، ــهِ بـِ ـــا  ـــبً حَ ـــرْ مَ  : ـــيـــلَ قِ  . ـــمْ ـــعَ نَ  : ــــالَ قَ ؟  ـــهِ  ـــيْ لَ إِ
ــتُ  ــمْ ــلَّ ــسَ فَ  . ــيْــهِ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ فَ ــفُ  ــوسُ ا يُ ــذَ : هَ ــالَ ، قَ ــفُ ــوسُ ا يُ إِذَ ــتُ  ــصْ ــلَ ــا خَ ــمَّ ــلَ فَ
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. ــالِــحِ الــصَّ لــنَّــبِــيِّ  ا ، وَ ــالِــحِ الــصَّ َخِ  بِــاألْ ــبًــا  حَ ــرْ : مَ ــالَ ــمَّ قَ ثُ  ، دَّ ــرَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
 : ــيــلَ قِ  ، ــتَــحَ ــتَــفْ ــاسْ فَ  ، ـــةَ بِـــعَ ا لـــرَّ ا ءَ  ــا ــمَ لــسَّ ا ـــى  تَ أَ ــتَّــى  حَ بِـــي  ــدَ  ــعِ صَ ـــمَّ  ثُ  
 : ــيــلَ قِ  . ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ  : ــالَ قَ ؟  ــكَ  ــعَ مَ ــنْ  مَ وَ  : ــيــلَ قِ  . يــلُ ــرِ ــبْ جِ  : ــالَ قَ ؟  ا  ــذَ هَ ــنْ  مَ
ــيءُ  ــجِ ــمَ لْ ا ــمَ  ــنِــعْ فَ  ، بِـــهِ ــا  ــبً حَ ــرْ مَ  : ــيــلَ قِ  . ــمْ ــعَ نَ  : ـــالَ قَ ؟  ــيْــهِ  لَ إِ ـــلَ  سِ رْ أُ ـــدْ  قَ وَ أَ
ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ يسُ  رِ دْ إِ ا  ذَ هَ  : الَ قَ  ، يسَ رِ دْ إِ لَى  إِ تُ  لَصْ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، تِحَ فُ فَ  . ءَ ا جَ
 ، لِـــحِ ـــا لـــصَّ ا خِ  َ بِـــــاألْ ـــا  ـــبً حَ ـــرْ مَ  : ــــالَ قَ ــــمَّ  ثُ  ، دَّ ـــــرَ فَ  ، ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ـــتُ  ـــمْ ـــلَّ ـــسَ فَ  . ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ

 . لِــحِ ــا لــصَّ ا ــبِــيِّ  لــنَّ ا وَ
نْ  مَ  : قِيلَ  ، تَحَ تَفْ اسْ فَ  ، ةَ سَ امِ الْخَ اءَ  مَ السَّ تَى  أَ تَّى  حَ بِي  عِدَ  صَ مَّ  ثُ
 : ــيــلَ قِ ملسو هيلع هللا ىلص.  ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ  : ـــالَ قَ ؟  ــكَ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ  : ــيــلَ قِ  . يــلُ ــبْــرِ جِ  : ـــالَ قَ ؟  ا  ـــذَ هَ
 . اءَ جَ يءُ  جِ الْمَ مَ  نِعْ فَ  ، بِهِ بًا  حَ رْ مَ  : قِيلَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  لَيْهِ  إِ لَ  سِ رْ أُ دْ  قَ وَ
تُ  لَّمْ فَسَ  . يْهِ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ ونُ  ارُ هَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ  ، ونُ ارُ هَ ا  إِذَ فَ تُ  لَصْ خَ ا  لَمَّ فَ

. ــالِــحِ الــصَّ لــنَّــبِــيِّ  ا ، وَ ــالِــحِ الــصَّ َخِ  بِــاألْ ــبًــا  حَ ــرْ : مَ ــالَ ــمَّ قَ ثُ  ، دَّ ــرَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
 : ، قِــيــلَ ـــتَـــحَ ـــفْ ـــتَ ـــاسْ فَ  ، ـــةَ سَ ـــادِ الـــسَّ ـــاءَ  ـــمَ الـــسَّ ــــى  تَ ـــتَّـــى أَ بِـــي حَ ـــدَ  ـــعِ صَ ـــمَّ  ثُ
 : قِـــيـــلَ  . ـــدٌ ـــمَّ ـــحَ مُ  : ــــالَ قَ ؟  ـــكَ  ـــعَ مَ ـــنْ  مَ  : ـــيـــلَ قِ  . يـــلُ ـــرِ ـــبْ جِ  : ــــالَ قَ ؟  ا  ــــذَ هَ ـــنْ  مَ
 . اءَ جَ يءُ  جِ الْمَ مَ  نِعْ فَ  ، بِهِ بًا  حَ رْ مَ  : الَ قَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  لَيْهِ  إِ لَ  سِ رْ أُ دْ  قَ وَ
ــتُ  ــمْ ــلَّ ــسَ فَ  . ــيْــهِ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــى  ــوسَ مُ ا  ــذَ هَ  : الَ قَ ــى،  ــوسَ مُ ا  إِذَ فَ ــتُ  ــصْ ــلَ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  . ــالِــحِ الــصَّ لــنَّــبِــيِّ  ا ، وَ ــالِــحِ الــصَّ َخِ  بِــاألْ ــبًــا  حَ ــرْ : مَ ــالَ ــمَّ قَ ثُ  ، دَّ ــرَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
بُعِثَ  ا  مً الَ غُ نَّ  َ ألِ ؛  بْكِي  أَ  : الَ قَ ؟  بْكِيكَ  يُ ا  مَ  : لَهُ قِيلَ  ى،  بَكَ تُ  زْ اوَ تَجَ

ــتِــي. مَّ ــنْ أُ ــا مِ ــهَ ــلُ خُ ــدْ يَ ــنْ  ــثَــرُ مَ كْ ــتِــهِ أَ مَّ ــنْ أُ ــنَّــةَ مِ ــلُ الْــجَ خُ ــدْ يَ ي  ــدِ ــعْ بَ
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ــنْ  : مَ ، قِــيــلَ يــلُ ــبْــرِ ــتَــحَ جِ ــتَــفْ ــاسْ ، فَ ــةِ ــابِــعَ ــاءِ الــسَّ ــمَ ــدَ بِــي إِلَــى الــسَّ ــعِ ــمَّ صَ ثُ
بُعِثَ  دْ  قَ وَ  : قِيلَ  . دٌ مَّ حَ مُ  : الَ قَ ؟  عَكَ  مَ نْ  مَ وَ  : قِيلَ  . يلُ بْرِ جِ  : الَ قَ ؟  ا  ذَ هَ
تُ  لَصْ خَ ا  لَمَّ فَ  . اءَ جَ يءُ  جِ الْمَ مَ  نِعْ فَ  ، بِهِ بًا  حَ رْ مَ  : الَ قَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْهِ 
دَّ  ــرَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ تُ  لَّمْ فَسَ  : ــالَ قَ  . ــيْــهِ ــلَ عَ مْ  لِّ فَسَ ــوكَ  بُ أَ ا  ــذَ هَ  : ــالَ قَ  ، ــيــمُ اهِ ــرَ إِبْ ا  ــإِذَ فَ

. الِحِ الصَّ النَّبِيِّ  وَ  ، الِحِ الصَّ بْنِ  بِاالِ بًا  حَ رْ مَ  : الَ قَ  . مَ الَ السَّ

 ، رَ جَ لِ  هَ ثْلُ قِالَ مِ ــا  ــهَ ــقُ ــبْ نَ ا  ـــإِذَ فَ ــى  ــهَ ــتَ ــنْ ــمُ لْ ا ةُ  رَ ـــدْ سِ ـــيَّ  لَ إِ ــتْ  فِــعَ رُ ــمَّ  ثُ  
ا  إِذَ وَ ــى،  ــنْــتَــهَ لْــمُ ا ةُ  رَ ــــدْ سِ هِ  ــــذِ هَ  : ــــالَ قَ  . ـــةِ ـــلَ ـــيَ ـــفِ لْ ا انِ  آذَ ـــلُ  ـــثْ مِ ـــا  ـــهَ قُ رَ وَ ا   إِذَ وَ
انِ  ـــذَ ــا هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  . انِ ـــرَ ـــاهِ انِ ظَ ـــرَ ـــهْ نَ ، وَ ـنَــانِ ــاطـِ بَ انِ  ـــرَ ـــهْ نَ ؛  ـــارٍ ـــهَ نْ ـــةُ أَ ـــعَ بَ رْ أَ
انِ  ــرَ ــاهِ الــظَّ ـــا  مَّ أَ ، وَ ــةِ ــنَّ ــجَ فِــي الْ انِ  ــرَ ــهْ ــنَ فَ ــانِ  ــنَ ــاطِ ــبَ لْ ــا ا مَّ : أَ ــالَ ؟ قَ يــلُ ــرِ ــبْ ــا جِ يَ
ـــاءٍ  نَ بِـــإِ تِـــيـــتُ  ـــمَّ أُ ثُ  ، ــورُ ــمُ ــعْ لْــمَ ــبَــيْــتُ ا لْ ــعَ لِـــيَ ا فـِ ـــمَّ رُ ثُ  . اتُ ـــرَ ـــفُ لْ ا ، وَ ــيــلُ ــالــنِّ فَ
 : ــالَ ــقَ فَ  ، ــبَــنَ الــلَّ تُ  ــذْ خَ ــأَ فَ  ، ــلٍ ــسَ ــنْ عَ ــاءٍ مِ نَ إِ ، وَ ــبَــنٍ ــنْ لَ ــاءٍ مِ نَ إِ ، وَ ــرٍ ــمْ ــنْ خَ مِ
اتُ  ــوَ ــلَ الــصَّ ــيَّ  ــلَ ــتْ عَ ضَ ــرِ فُ ــمَّ  ثُ  . ــكَ ــتُ مَّ أُ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلَ ــتَ عَ نْ ــتِــي أَ لَّ ةُ ا ــرَ ــطْ ــفِ لْ ــيَ ا هِ
 : ــالَ ــقَ فَ ــى،  ــوسَ ــى مُ ــلَ تُ عَ رْ ـــرَ ـــمَ فَ  ، ــتُ ــعْ جَ ــرَ فَ  ، مٍ ـــوْ يَ ـــلَّ  كُ ةً  ـــالَ صَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ خَ
ــتَــكَ  مَّ إِنَّ أُ  : ــالَ قَ  . مٍ ــوْ يَ ــلَّ  كُ ةً  ــالَ صَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ بِــخَ تُ  ــرْ مِ : أُ ــالَ قَ تَ ؟  ــرْ مِ ــا أُ بِــمَ
الــنَّــاسَ  ــتُ  بْ ــرَّ جَ ــدْ  قَ ــهِ  الــلَّ وَ ــي  نِّ إِ وَ  ، مٍ ــوْ يَ ــلَّ  كُ ةً  ــالَ صَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ خَ ــتَــطِــيــعُ  ــسْ تَ الَ 
ــكَ  بِّ لَــى رَ إِ ــعْ  جِ ــارْ فَ  ، ــةِ ــالَــجَ ــعَ ــمُ لْ ــدَّ ا شَ ئِــيــلَ أَ ا ــرَ إِسْ ــنِــي  بَ ــتُ  ــالَــجْ عَ ، وَ ــكَ ــلَ ــبْ قَ
ــتُ  ــعْ جَ ــرَ ا، فَ ــرً ــشْ ــنِّــي عَ ــعَ عَ ضَ ــوَ ، فَ ــتُ ــعْ جَ ــرَ . فَ ــتـِـكَ ُمَّ ــيــفَ ألِ ــفِ ــهُ الــتَّــخْ لْ ــأَ ــاسْ فَ
ــتُ  ــعْ جَ ــرَ فَ ا،  ـــرً ـــشْ ــنِّــي عَ ـــعَ عَ ضَ ـــوَ فَ  ، ــتُ ــعْ جَ ــرَ فَ  ، ــهُ ــلَ ــثْ ــالَ مِ ــقَ فَ ــى،  ــوسَ ـــى مُ لَ إِ
ــتُ  ــعْ جَ ــرَ فَ ا،  ـــرً ـــشْ ــنِّــي عَ ـــعَ عَ ضَ ـــوَ فَ  ، ــتُ ــعْ جَ ــرَ فَ  ، ــهُ ــلَ ــثْ ــالَ مِ ــقَ فَ ــى،  ــوسَ ـــى مُ لَ إِ
 ، مٍ وْ يَ لَّ  كُ اتٍ  لَوَ صَ رِ  شْ بِعَ تُ  رْ مِ أُ فَ  ، عْتُ جَ رَ فَ  ، هُ ثْلَ مِ الَ  قَ فَ ى،  وسَ مُ إِلَى 



٢٦٠

٨-٦-٢٠١٧

 ، مٍ وْ يَ لَّ  كُ اتٍ  لَوَ صَ سِ  مْ بِخَ تُ  رْ مِ أُ فَ  ، عْتُ جَ رَ فَ  ، هُ ثْلَ مِ الَ  قَ فَ  ، عْتُ جَ رَ فَ
ــسِ  ــمْ بـِـخَ تُ  ـــــرْ مِ أُ  : ـــتُ ـــلْ قُ ؟  تَ  ـــــرْ مِ أُ ـــمَ  بِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــى،  ـــوسَ مُ ــــى  لَ إِ ـــتُ  ـــعْ جَ ـــرَ فَ
اتٍ  ـــوَ ـــلَ صَ ـــسَ  ـــمْ خَ ـــطِـــيـــعُ  ـــتَ ـــسْ تَ الَ  ــــكَ  ــــتَ مَّ أُ إِنَّ   : ـــــالَ قَ  . مٍ ـــــوْ يَ ــــلَّ  كُ اتٍ  ــــوَ ــــلَ صَ
ــيــلَ  ئِ ا ــرَ إِسْ ــنِــي  بَ ــتُ  ــجْ ــالَ عَ ، وَ ــكَ ــلَ ــبْ ــاسَ قَ الــنَّ ــتُ  بْ ــرَّ ــدْ جَ ـــي قَ نِّ إِ ، وَ مٍ ـــوْ يَ ــلَّ  كُ
 : ــالَ . قَ ــتِــكَ مَّ ُ ــيــفَ ألِ ــفِ الــتَّــخْ ــهُ  لْ ــأَ ــاسْ فَ ــكَ  بِّ لَــى رَ إِ ــعْ  جِ ــارْ فَ  ، ــةِ ــالَــجَ ــعَ لْــمُ ــدَّ ا شَ أَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــــالَ . قَ ـــمُ ـــلِّ سَ أُ ــــى وَ ضَ رْ ـــكِـــنْ أَ لَ ، وَ ــيَــيْــتُ ــتَــحْ اسْ ــتَّــى  ـــي حَ بِّ ـــتُ رَ لْ ـــأَ سَ
 .(١ ــبَــادِي»( ــنْ عِ ــتُ عَ ــفْ ــفَّ خَ ــتِــي، وَ يــضَ ــرِ فَ ــيْــتُ  ــضَ مْ : أَ ــنَــادٍ  مُ ــادَ نَ تُ  زْ ــاوَ جَ

عــن  ـــنـــانـــي،  الـــبُ ثـــابـــت  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
وَ  هُ وَ  ، اقِ بِالْبُرَ تِيتُ  «أُ قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  مالكگ:  بن  أنس 
ــدَ  ــنْ عِ هُ  ـــرَ ـــافِ حَ ـــعُ  ـــضَ يَ  ، ـــلِ ـــغْ ـــبَ الْ ونَ  دُ وَ ـــارِ  ـــمَ ـــحِ الْ قَ  ــــوْ فَ يـــلٌ  ـــوِ طَ ـــضُ  ـــيَ بْ أَ ــــةٌ  ابَّ دَ
بَطْتُهُ  رَ فَ  : الَ قَ  . سِ قْدِ الْمَ يْتَ  بَ يْتُ  تَ أَ تَّى  حَ كِبْتُهُ  رَ فَ  : الَ قَ  ، فِهِ رْ طَ ى  نْتَهَ مُ
يْتُ  لَّ فَصَ دَ  جِ سْ الْمَ لْتُ  خَ دَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  . بِيَاءُ نْ َ األْ ا  بِهَ بِطُ  رْ يَ الَّتِي  ةِ  قَ لْ بِالْحَ
ــنْ  ـــاءٍ مِ نَ مُ بِـــإِ ـــالَ ــهِ الـــسَّ ــيْ ــلَ يــلُ عَ ــرِ ــبْ نِــي جِ ــاءَ ــجَ ، فَ ـــتُ جْ ـــرَ ـــمَّ خَ ــنِ ثُ ــيْ ــتَ ــعَ كْ فِــيــهِ رَ
 : مُ ــالَ ــهِ الــسَّ ــيْ ــلَ يــلُ عَ ــرِ ــبْ ــالَ جِ ــقَ ، فَ ــنَ ــبَ تُ الــلَّ ــرْ ــتَ ــاخْ ، فَ ــنٍ ــبَ ــنْ لَ ــــاءٍ مِ نَ إِ ــرٍ وَ ــمْ خَ

قبله(٣). الذي  الحديث  مثل  وذكر   .(٢)« ةَ  طْرَ الْفِ تَ  تَرْ اخْ
ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ قــال: 

صحيح البخاري برقم ٣٨٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٤.   (١)
اخــتــرت الــفــطــرة: فــســرت الــفــطــرة هــنــا بــاإلســالم واالســتــقــامــة، ومــعــنــاه – واهللا أعــلــم –:   (٢)

اخترت عالمة اإلسالم، أما الخمر فهي أم الخبائث، وهي عالمة الشر. 
برقم ١٦٢.   (٣)

٢٦٠xaä»ΩaÎ @ıaäç⁄a
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نْ  عَ لُنِي  أَ تَسْ ــشٌ  يْ ــرَ قُ وَ  ، رِ جْ الْحِ فِي  تُنِي  يْ أَ رَ دْ  «لَقَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال 
 : ــالَ ــا(١)، قَ ــهَ ــبِــتْ ثْ ــمْ أُ سِ لَ ــدِ ــقْ ــمَ ــيْــتِ الْ ــنْ بَ ــاءَ مِ ــيَ شْ ــنْ أَ ــنِــي عَ ــتْ لَ ــأَ ــسَ ، فَ ايَ ــرَ ــسْ مَ
 ، ــيْــهِ لَ ــظُــرُ إِ نْ ــهُ لِــي أَ ــهُ الــلَّ ــعَ فَ ــرَ : فَ ــالَ ــطُّ (٢).قَ ــهُ قَ ــثْــلَ ــتُ مِ بْ ــرِ ــا كُ ــا مَ بً ــرْ ــتُ كَ بْ ــرِ ــكُ فَ
ــنَ  ــةٍ مِ ــاعَ ــمَ ــنِــي فِــي جَ ــتُ يْ أَ ــدْ رَ ــقَ لَ ، وَ ــمْ بِــهِ ــهُ تُ ــأْ ــبَ نْ ءٍ إِالَّ أَ ــيْ ــنْ شَ لُــونِــي عَ ــأَ ــسْ ــا يَ مَ
ــهُ  نَّ ــأَ ــدٌ (٣) كَ ــعْ بٌ جَ ــرْ ــلٌ ضَ جُ ا رَ ـــإِذَ ــي، فَ ــلِّ ــصَ ــائِــمٌ يُ ــى قَ ــوسَ ا مُ ـــإِذَ ، فَ ــاءِ ــبِــيَ نْ َ األْ
بُ  ــرَ قْ ــي، أَ ــلِّ ــصَ ــائِــمٌ يُ گ قَ ــمَ يَ ــرْ ــنُ مَ ــى ابْ ــيــسَ ا عِ إِذَ ، وَ ةَ ــنُــوءَ ــالِ شَ جَ ــنْ رِ مِ
ــائِــمٌ  گ قَ ــيــمُ اهِ ــرَ بْ ا إِ إِذَ ، وَ ــيُّ ــفِ ــقَ ــودٍ الــثَّ ــعُ ــسْ ــنُ مَ ةُ بْ وَ ــرْ ــا عُ ــبَــهً الــنَّــاسِ بِــهِ شَ
ةُ  الَ الصَّ انَتِ  فَحَ هُملسو هيلع هللا ىلص-  سَ نَفْ نِي  عْ يَ  - مْ  بُكُ احِ صَ بِهِ  النَّاسِ  بَهُ  شْ أَ لِّي،  يُصَ
ا  ــذَ ! هَ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ـــائِـــلٌ ـــالَ لـِـي قَ ةِ قَ ـــالَ ـــنَ الـــصَّ ـــتُ مِ غْ ـــرَ ــا فَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــمْ ــهُ ــتُ ــمْ مَ ــأَ فَ

.(٤)« مِ الَ بِالسَّ نِي  أَ بَدَ فَ إِلَيْهِ  تُّ  الْتَفَ فَ  ، يْهِ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ النَّارِ  بُ  احِ صَ الِكٌ  مَ
ورو مسلم في صحيحه من حديث عبد اهللا بن مسعودگ 
ــى،  ــهَ ــتَ ــنْ ــمُ لْ ةِ ا رَ ـــدْ ــى سِ لَ إِ بِــهِ  ــيَ  ــهِ ــتُ نْ ا ــهِملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ــولِ  سُ بِــرَ يَ  ـــرِ سْ ــا أُ ــمَّ قــال: «لَ
ضِ  َرْ األْ ــنَ  مِ ـهِ  بـِ جُ  ــرَ ــعْ يُ ــا  مَ ــي  ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ  ، ــةِ سَ ــادِ الــسَّ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  ـــيَ  هِ وَ
ــا،   ــنْــهَ ــبَــضُ مِ ــقْ ــيُ فَ ــا  ــهَ قِ ــوْ فَ ــنْ  بِــهِ مِ ــطُ  ــبَ ــهْ يُ ــا  ــي مَ ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــا، وَ ــهَ ــنْ ــبَــضُ مِ ــقْ ــيُ فَ
 : ـــــالَ قَ  ، ـــــــبٍ هَ ذَ ـــــنْ  مِ اشٌ  ـــــــرَ فِ  : ــــــالَ قَ  ،﴾  n  m  l  k  j﴿  : ــــــالَ قَ
ــطِــيَ  عْ أُ ، وَ ــسَ ــمْ اتِ الْــخَ ــوَ ــلَ الــصَّ ــطِــيَ  عْ ــا: أُ ثً ــالَ ثَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ــولُ  سُ ــطِــي رَ عْ ــأُ فَ

لم أثبتها: أي لم أحفظها ولم أضبطها الشتغالي بما هو أهم.   (١)
فكربت كربة ما كربت مثله قط: الضمير في مثله يعود على معنى الكربة، وهو الكرب.   (٢)

والكربة: الغم الذي يأخذ بالنفس. 
ضرب جعد، الضرب: قليل اللحم، وجعد: صفة شعره.   (٣)

برقم ١٧٢.   (٤)
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ــا،  ــئً ــيْ ــتِــهِ شَ مَّ ــنْ أُ ــهِ مِ بِــالــلَّ كُ  ــرِ ــشْ يُ ــمْ  ــنْ لَ ــرَ لِــمَ ــفِ غُ ، وَ ةِ ــرَ ــقَ ــبَ لْ ةِ ا ــورَ سُ تِــيــمَ  ا ــوَ خَ
.(٢ )«(١ ) ــاتُ ــمَ ــحِ ــقْ الــمُ

مسروق  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
فقالت:  ربه؟  محمدملسو هيلع هللا ىلص   رأ هل  أمتاه،  يا  لعائشةڤ:  قلت  قال: 
٣) مــمــا قــلــت! أيــن أنــت مــن ثــالث، مــن حــدثــكــهــن  لــقــد قــف شــعــري(
ثــم  كـــذب،  فــقــد  ربـــه؛   رأ املسو هيلع هللا ىلص  مــحــمــدً أن  حــدثــك  مــن  كـــذب:  فــقــد 

 >  =  <  ; :  9  8  7  6 قرأت: ﴿5 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿  ،[١٠٣ [األنـــعـــام:   ﴾?
فــي  مــا  يــعــلــم  أنــه  حــدثــك  ومــن   ،[٥١ :الــشــور]  ﴾Ö  Õ  Ô  Ó
 ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ قــــرأت:  ثـــم  كــــذب،  فــقــد  ؛  غــــدٍ
قـــرأت:  ثـــم  كـــذب،  فــقــد  كــتــم؛  نـــه  أ حــدثــك  ومـــن   ،[٣٤ [لقمان:  
 [٦٧ ئدة: لما Q﴾[ا  P  O  N  M  L  K  J  I﴿

.(٤ ) مــرتــيــن  صــورتــه  فــي  جــبــريــلگ   رأ ولــكــنــه  اآليــة، 

بــن  زر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
 N M L K J I H G F﴿ :بيشٍ في قول اهللا تعالى حُ
مــســعــودگ:  ابـــن  حــدثــنــا  قـــال:   .[٩-١٠ [الــنــجــم:   ﴾Q P O

المقحمات: معناها الذنوب العظام الكبار التي تهلك أصحابها.   (١)
برقم ١٧٣.   (٢)

قف شعري: معناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما ال ينبغي أن يقال.   (٣)
صحيح البخاري برقم ٤٨٥٥، وصحيح مسلم برقم ١٧٧.   (٤)

٢٦٢xaä»ΩaÎ @ıaäç⁄a



٢٦٣

٨-٦-٢٠١٧

.(١ أنــه رأ جــبــريــلگ لــه ســتــمــائــة جــنــاح(
ســألــت  قـــــال:  ذر  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مــســلــم   ورو

.(٣)«(٢) اهُ رَ نَّى أَ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: هل رأيت ربك؟ قال: «نُورٌ أَ


والمعراج  اإلسراء  حديث  وفي  الفتح:  في  الحافظ۴  قال 
مــن الــفــوائــد:

ــا حــقــيــقــيــةً وحــفــظــةً مــوكــلــيــن بــهــا.- ١ بً أن لــلــســمــاء أبــوا
إثــبــات االســتــئــذان.- ٢
عــلــى: - ٣ يــقــتــصــر  وال  فــالن،  أنــا  يــقــول:  أن  يــســتــأذن  لــمــن  يــنــبــغــي  أنــه 

ــنــافــي مــطــلــوب االســتــفــهــام. يُ أنــا؛ ألنــه 
القاعد.- ٤ من  أفضل  المار  كان  وإن  القاعد،  على  يُسلم  المار  أن 
اســتــحــبــاب تــلــقــي أهـــل الــفــضــل بــالــبــشــر، والـــتـــرحـــيـــب، والـــثـــنـــاء، - ٥

والــدعــاء.
مــدح اإلنــســان الــمــأمــون عــلــيــه االفــتــتــان فــي وجــهــه.- ٦ جــواز 

صحيح البخاري برقم ٣٢٣٢، وصحيح مسلم برقم ١٧٤.   (١)
قال المازري۴: الضمير في (أراه) عائد على اهللاچ، ومعناه: إن النور منعني من   (٢)
الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء األنوار األبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي 

وبينه، المعلم بفوائد مسلم (٣٣٤/١). 
صحيح مسلم برقم ١٧٨.   (٣)



٢٦٤

٨-٦-٢٠١٧

جـــواز االســتــنــاد إلــى الــقــبــلــة بــالــظــهــر وغــيــره، مــأخــوذ مــن اســتــنــاد - ٧
إبــراهــيــم عــلــيــه الــســالم إلــى الــبــيــت الــمــعــمــور، وهــو كــالــكــعــبــة فــي 

أنــه قــبــلــةٌ مــن كــل جــهــة.
ــكــم قــبــل وقــوع الــفــعــل.- ٨ جــواز نــســخ الــحُ
فــضــل الــســيــر بــالــلــيــل عــلــى الــســيــر بــالــنــهــار لــمــا وقـــع مــن اإلســـراء - ٩

بـــالـــلـــيـــل؛ ولـــذلـــك كـــانـــت أكـــثـــر عـــبـــادتـــهملسو هيلع هللا ىلص بـــالـــلـــيـــل، وكــــان أكــثــر 
رواه  الذي  الصحيح  الحديث  في  وقالملسو هيلع هللا ىلص  بالليل،  ملسو هيلع هللا ىلص  سفره 
.(٢ )« يْلِ بِاللَّ   تُطْوَ ضَ  رْ األَ إِنَّ  فَ  ،(١ ) ةِ لْجَ بِالدُّ مْ  يْكُ لَ «عَ داود:  أبو 

الكثيرة، - ١٠ المعرفة  من  المطلوب  تحصيل  في   أقو التجربة  أن 
عالج  أنه  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  السالم  عليه  موسى  قول  من  ذلك  يُستفاد 
ــســتــفــاد مــنــه تــحــكــيــم الـــعـــادة، والــتــنــبــيــه  الــنــاس قــبــلــه وجــربــهــم، ويُ
 بــاألعــلــى عــلــى األدنـــى؛ ألن مــن ســلــف مــن األمـــم كــانــوا أقــو
ـــا مـــن هـــذه األمـــــة، وقـــد قـــال مـــوســـىگ فـــي كـــالمـــه أنــه  أبـــدانً
مقام  أن  منه  ويُستفاد  وافقوه،  فما  ذلك  من  أقل  على  عالجهم 
اإلدالل  ــلــة مــقــام الــرضــا والــتــســلــيــم، ومــقــام الــتــكــلــيــم مــقــام  الــخُ
واالنـــبـــســـاط، ومـــن ثـــم اســتــبــد مـــوســـىگ بــأمــر الـــرســـولملسو هيلع هللا ىلص 
مــن  لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مـــع  إبـــراهـــيـــمگ،  دون  الــتــخــفــيــف  بــطــلــب 

الدلجة: هو السير في الليل. انظر النهاية (١٢٠/٢).   (١)
سنن أبي داود برقم ٢٥٧١، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (٢)

(٤٨٨/٢) برقم ٢٢٤١. 

٢٦٤xaä»ΩaÎ @ıaäç⁄a



٢٦٥

٨-٦-٢٠١٧

االخــــتــــصــــاص بــــإبــــراهــــيــــمگأزيــــد مـــمـــا لــــه مــــن مـــوســـىگ 
الملة. في  واالتباع  المنزلة،  ورفعة  األبوة،  لمقام 

ــنَّــةَُ - ١١ ــيَّ الَــجَ ــلَ ــتْ عَ ضَ ــرِ ــلــقــتــا؛ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «عُ خُ أن الــجــنــة والــنــار قــد 
.(١ )« لــنَّــارُ ا وَ

الــشــفــاعــة - ١٢ وتــكــثــيــر  تـــعـــالـــى،  اهللا  ســــؤال  مـــن  اإلكـــثـــار  اســتــحــبــاب 
عــــنــــده، لـــمـــا وقـــــع مــــنــــهملسو هيلع هللا ىلص فــــي إجـــابـــتـــه مــــشــــورة مــــوســــى عــلــيــه 

الــســالم فــي ســؤال الــتــخــفــيــف.
فــضــيــلــة االســتــحــيــاء.- ١٣
الــنــاصــح - ١٤ ــســتــشــر  يُ لــم  وإن  إلــيــهــا،  يــحــتــاج  لــمــن  الــنــصــيــحــة  بـــذل   

.(٢ فــي ذلــك(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 

J‡È√€q_<‰fvëÊ

قـــالملسو هيلع هللا ىلص:  حــيــث   ،١٦٣ بــرقــم  مــســلــم  وصــحــيــح   ،٣٣٤٢ بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح   (١)
تُ  رْ رَ «مَ وقالملسو هيلع هللا ىلص:   ،« كُ سْ الْمِ ا  هَ ابُ رَ تُ ا  إِذَ وَ لُؤ،  اللُّؤْ نَاِبذُ  جَ ا  فِيهَ ا  فإِذَ ةَ  نَّ الجَ لْتُ  خِ دْ «أُ
مسند  الحديث».   .. ارٍ نَ نْ  مِ يضَ  ارِ قَ بِمَ مْ  هُ اهُ فَ شِ ضُ  رَ قْ تُ مٍ  وْ قَ لَى  عَ بِي  يَ  رِ سْ أُ ةَ  لَيْلَ

حــديــث صــحــيــح.  ١٢٢١١، وقــال مــحــقــقــوه:  ٢٤٤/١٩) بــرقــم  اإلمــام أحــمــد (
انظر: فتح الباري (٦٢١/٧).  (٢)



٢٦٦

٨-٦-٢٠١٧



٢٦٧

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة الثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
قال:  عليک  بن  الحسن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو
نِــي  ــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ الــوتــر: «الــلَّ فــي  كــلــمــات أقــولــهــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عــلــمــنــي 
كْ  ارِ بَ وَ  ، لَّيْتَ وَ تَ نْ  فِيمَ لَّنِي  وَ تَ وَ  ، يْتَ افَ عَ نْ  فِيمَ افِنِي  عَ وَ  ، يْتَ دَ هَ نْ  فِيمَ
ــى  ــضَ ــقْ يُ الَ  وَ ــي  ــضِ ــقْ تَ ــــكَ  نَّ إِِ  ، ــيْــتَ ــضَ قَ ـــا  مَ ـــرَّ  شَ قِـــنِـــي  وَ  ، ـــيْـــتَ ـــطَ عْ أَ ــا  فِــيــمَ لِـــي 
نَا  بَّ رَ كْتَ  بَارَ تَ  ، يْتَ ادَ عَ نْ  مَ زُّ  عِ يَ الَ  ،وَ الَيْتَ وَ نْ  مَ لُّ  ذِ يَ الَ  هُ  نَّ إِ وَ  ، يْكَ لَ عَ

.(٢ )« لَــيْــكَ إِ إِالَّ  ــنْــكَ  ــا مِ ــنْــجَ زاد ابــن خــزيــمــة: «الَ مَ  .(١ )« ــالَــيْــتَ ــعَ تَ وَ
ويـــشـــرع الــقــنــوت قــبــل الـــركـــوع وبـــعـــده، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
ـــئـــل: أقـــنـــت الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فـــي الــصــبــح؟ قـــال:  حـــديـــث أنــــسگ أنـــه سُ

.(٣ ا( قــنــت قــبــل الــركــوع؟ قــال: بــعــد الــركــوع يــســيــرً وَ نــعــم، فــقــيــل لــه: أَ
١٤٢٥، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٢٦٧/١)  برقم   (١)

.١٢٦٣ برقم 
صحيح ابن خزيمة (١١٩/١).   (٢)

صحيح البخاري برقم ١٠٠١، وصحيح مسلم برقم ٦٧٧ باختالف.   (٣)

الكلمة الثالثون



٢٦٨

٨-٦-٢٠١٧

أن  عــلــقــمــة،  عـــن  إبـــراهـــيـــم  حـــديـــث  مـــن  شــيــبــة  أبــــي  ابــــن   ورو
ابــــن مـــســـعـــود وأصــــحــــاب الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص كـــانـــوا يـــقـــنـــتـــون فـــي الـــوتـــر قــبــل 

.(١ الــركــوع(
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية۴: «وأما فقهاء أهل الحديث 
الركوع  قبل  القنوت  أي   – األمرين  كال  فيجوزون  وغيره  كأحمد 
الــقــنــوت  اخـــتـــاروا  وإن  بــهــمــا،  الــصــحــيــحــة  ــنــة  الــسُّ لــمــجــيء   – وبــعــده 
بــعــده؛ ألنــه أكــثــر وأقــيــس، فــإن ســمــاع الــدعــاء مــنــاســب لــقــول الــعــبــد: 

.(٢ اهللا قــبــل دعــائــه»( اهللا لــمــن حــمــده، فــإنــه يــشــرع الــثــنــاء عــلــى  ســمــع 
أحيانًا،  ويتركه  أحيانًا،  يفعله  أنه  الوتر  في  القنوت  في  نة  والسُّ

.(٤ ٣)، ويــجــعــلــه قــبــل الــركــوع( فــقــد كــان ملسو هيلع هللا ىلص يــقــنــت فــي ركــعــة الــوتــر(
الــصــحــابــة  ألن  أحيانًا  قــلــنــا  «وإنما  األلباني۴:  الشيخ  قال 
يــفــعــلــه  كــــانملسو هيلع هللا ىلص  فــلــو  فـــيـــه،  الـــقـــنـــوت  يـــذكـــروا  لـــم  الـــوتـــر  رووا  الــــذي 
وحـــده،  كــعــب  بـــن  بــــي  أُ عــنــه  رواه  نــعــم  عـــنـــه،  ــا  جــمــيــعً لــنــقــلــوه  ـــا  دائـــمً
واجــب،  ــا، فــفــيــه دلــيــل عــلــى أنــه غــيــر  فــدل عــلــى أنــه كــان يــفــعــلــه أحــيــانً
مصنف ابن أبي شيبة (٩٧/٢)، قال ابن حجر۴ في الدراية (١٩٤/١) برقم ٢٤٤:   (١)
إسناده حسن، قال الشيخ األلباني۴ في إرواء الغليل (١٦٦/٢): وهذا سند جيد، 

وهو على شرط مسلم. 
 .(١٠٠/٢٣) الفتاو  (٢)

سنن الدارقطني (٣٢/٢) برقم ٦.   (٣)
سنن أبي داود برقم ١٤٢٧، وصححه الشيخ األلباني ۴ في صحيح سنن أبي داود   (٤)

(٢٦٨/١) برقم ١٢٦٦. 

٢٦٨pÏ‰‘€a @ıb«Ö
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.(١ وهــو مــذهــب جــمــهــور الــعــلــمــاء»(
عـــبـــدالـــرحـــمـــن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  خـــزيـــمـــة  بـــــن  ا  رو
بــن  اهللا  عـــبـــد  مــــع  الـــخـــطـــاب  بــــن  عـــمـــر  عـــهـــد  فــــي  وكـــــان   – لــــقــــاريء  ا
فخرج  رمضان،  في  ليلة  خرج  عمر  أن   :– المال  بيت  على  األرقم 
لــــقــــاريء، فـــطـــاف بـــالـــمـــســـجـــد وأهـــــل الــمــســجــد  مـــعـــه عـــبـــدالـــرحـــمـــن ا
فــيــصــلــي  الــرجــل  ويــصــلــي  لــنــفــســه،  الــرجــل  يــصــلــي  مــتــفــرقــون،  أوزاع 
على  هؤالء  جمعنا  لو  أظن  إني  واهللا  عمر:  فقال  الرهط،  بصالته 
بــي بــن كــعــب  وأمــر أُ واحــد لــكــان أمــثــل، ثــم عــزم عــلــى ذلــك،  قــارئ 
يــصــلــون  والـــنـــاس  عــلــيــهــم  عــمــر  فـــخـــرج  رمـــضـــان،  فـــي  لــهــم  يـــقـــوم  أن 
ــمَ الــبــدعــة هــي، والــتــي تــنــامــون  بــصــالة قــارئــهــم، فــقــال عــمــرگ: نِــعْ
الــنــاس  فــكــان   ،– الــلــيــل  آخــر  يــريــد   – الــتــي تــقــومــون  مــن  أفــضــل  عــنــهــا 
قــاتــل  الــنــصــف: «اللهم  فــي  الــكــفــرة  يــلــعــنــون  وكــانــوا  أولـــه،  يــقــومــون 
وال  رســــلــــك،  ويــــكــــذبــــون  ســـبـــيـــلـــك،  عــــن  يــــصــــدون  الــــذيــــن  الــــكــــفــــرة 
يـــؤمـــنـــون بــــوعــــدك، وخــــالــــف بـــيـــن كـــلـــمـــتـــهـــم، وألـــــق عـــلـــيـــهـــم رجــــزك 
وعــذابــك إلــه الــحــق، ثــم يــصــلــي عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ويــدعــو لــلــمــســلــمــيــن 
بــمــا اســتــطــاع مـــن خــيــر، ثـــم يــســتــغــفــر لــلــمــؤمــنــيــن، قـــال: وكـــان يــقــول 
واســـتـــغـــفـــاره  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص،  عـــلـــى  وصـــالتـــه  الـــكـــفـــرة  لــعــنــه  مـــن  فــــرغ  إذا 
إيـــاك نــعــبــد، ولــك  الــلــهــم  لــلــمــؤمــنــيــن والــمــؤمــنــات، ومــســألــتــه، قـــال: 
نــصــلــي ونـــســـجـــد، وإلـــيـــك نــســعــى ونـــحـــفـــد، ونـــرجـــو رحـــمـــتـــك ربـــنـــا، 

صفة صالة النبيملسو هيلع هللا ىلص، للشيخ األلباني ۴ ص١٧٩ باختصار.   (١)
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ويهوي  يكبر  ثم  ملحق،  عاديت  لمن  عذابك  إن  عذابك،  ونخاف 
.(١ ا»( ســاجــدً

قــنــت  عمرگ  أن  عمير  بن  عبيد  إلى  بسنده  البيهقي   ورو
بـــعـــد الــــركــــوع فـــقـــال: «الــلــهــم اغـــفـــر لـــنـــا ولـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن والـــمـــؤمـــنـــات، 
ذات  وأصـــلـــح  قـــلـــوبـــهـــم،  بـــيـــن  وألـــــف  والـــمـــســـلـــمـــات،  والـــمـــســـلـــمـــيـــن 
أهــل  كــفــرة  الــعــن  اللهم  وعــدوهــم،  عـــدوك  عــلــى  وانــصــرهــم  بــيــنــهــم، 
يــصــدون عــن ســبــيــلــك ويــكــذبــون رســلــك، ويــقــاتــلــون  الــكــتــاب الــذيــن 
بهم  وأنزل  أقدامهم،  وزلزل  كلمتهم،  بين  خالف  اللهم  أولياءك، 
الــرحــمــن  اهللا  بـــســـم  الـــمـــجـــرمـــيـــن،  الـــقـــوم  عـــن  تــــرده  ال  الــــذي  بـــأســـك 
نكفرك،  وال  عليك  ونثني  ونستغفرك،  نستعينك  إنا  اللهم  الرحيم، 
إياك  اللهم  الرحيم،  الرحمن  اهللا  بسم  يفجرك،  من  ونترك  ونخلع 
عذابك،  نخشى  ونحفد،  نسعى  ولك  ونسجد،  نصلي  ولك  نعبد، 

.(٢ عــذابــك بــالــكــافــريــن مــلــحــق»( ونــرجــو رحــمــتــك، إن 
ورو الــبــيــهــقــي كــذلــك بــســنــده إلــى عــبــدالــرحــٰمــن بــن أبــز عــن 
أبـــيـــه قــــال: «صــلــيــت خــلــف عــمــر بـــن الـــخـــطـــابگ صـــالة الــصــبــح 
ولــك  نــعــبــد،  إيـــاك  اللهم  الــركــوع:  قــبــل  الــقــراءة  بــعــد  يــقــول  فــســمــعــتــه 
نــصــلــي ونــســجــد، وإلــيــك نــســعــى ونــحــفــد، نــرجــو رحــمــتــك ونــخــشــى 
قوله:  إلــى  بــرقــم٢٠١٠   البخاري  صحيح  في  وأصله   ،١١٠٠ برقم    (١٥٥/٢-١٥٦)  (١)

يقومون أوله.
سنن البيهقي (١٥٣/٤) برقم ٣١٨٦، قال البيهقي: صحيح موصول.   (٢)

٢٧٠pÏ‰‘€a @ıb«Ö
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نــســتــعــيــنــك  ـــــا  إن الـــلـــهـــم  مـــلـــحـــق،  بـــالـــكـــافـــريـــن  عــــذابــــك  إن  بـــــك،  عـــــذا
ونخضع  بك،  ونؤمن  نكفرك،  وال  الخير  عليك  ونثني  ونستغفرك، 

.(١ لــك، ونــخــلــع مــن يــكــفــرك»(

 »
الـــتـــلـــحـــيـــن والـــتـــطـــريـــب والـــتـــغـــنـــي فــــي طـــلـــب الــــدعــــاء مـــمـــا يـــنـــافـــي - ١

أن  ذلــك  فــعــل  مــن  عــلــى  ويــخــشــى  اهللا،  إلــى  واالبــتــهــال  الــضــراعــة 
يــقــع فــي الــريــاء والــعــجــب.

ــجــتــنــب أدعــيــة مــخــتــرعــة ال أصــل لــهــا، فــيــهــا غــرابــة فــي مــفــرداتــهــا، - ٢ يُ
حــتــى إن اإلمــام لــيــتــكــلــف فــي حــفــظــهــا.

عـــن - ٣ تــــصــــح  ال  يـــــــــــات  روا فــــــي  وردت  أدعــــــيــــــة  لــــــتــــــزام  ا يــــجــــتــــنــــب 
ــا  ضــعــيــفً أو  بــالــكــذب  ــا  مــتــهــمً أو  ــا  بً كــذا ســنــدهــا  فــي  ألن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص؛ 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ا:  مرفوعً أنس  عن   يرو ما  منها  حديثه.  يقبل  ال 
تــراه  ال  مــن  يــا  يــقــول:  وهـــو  صــالتــه  فــي  يــدعــو  وهـــو  بــأعــرابــي  مــر 
مــثــاقــيــل  يـــعـــلـــم  قـــــال:  أن  إلـــــى  الــــظــــنــــون،  تـــخـــالـــطـــه  وال  لــــعــــيــــون،  ا
الــجــبــال، ومــكــايــيــل الــبــحــار.. الــحــديــث. أخــرجــه الــطــبــرانــي فــي 
الــطــبــرانــي،  شــيــخ  وهـــو  يـــعـــرف،  ال  مـــن  فــيــه  فـــرد  بــســنــد  األوســــط 
من  لــكــن  صــحــيــح،  إســـنـــاده  الــبــيــهــقــي:  قـــال   ،٣١٨٧ بــرقــم  الــبــيــهــقــي (١٥٤/٤)  ســنــن   (١)
اإلرواء  في   ۴ األلباني  الشيخ  وصححه  أكثر.  الركوع  بعد  قنوته  عمر  عن   رو

 .(١٧٠/٢-١٧١)
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أحــد رواتــه مــع ثــقــتــه. وتــدلــيــس 
األدعية - ٤ غرائب  عن  والبحث  الدعاء،  في  السجع  قصد  ويجتنب 

من  صحيحه  في  البخاري   رو واحد،  حرف  على  المسجوعة 
الــســجــع  «فانظر  له:  قال  أنه  عباسک  ابن  عن  عكرمة  حديث 
ال  وأصحابه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عهدت  فإني  فــاجــتــنــبــه،  الدعاء  من 
 .(١ االجــتــنــاب»( ذلــك  إال  يــفــعــلــون  ال  يــعــنــي:  ذلـــك-  إال  يــفــعــلــون 
الـــلـــهـــم ارحـــمـــنـــا فـــوق  األدعــــيــــة الـــمـــخـــتـــرعـــة الـــمـــســـجـــوعـــة:  ومـــــن 

وارحــمــنــا يــوم الــعــرض. األرض،  وارحــمــنــا تــحــت  األرض، 
لــمــا - ٥ العبارة  في  تــشــقــيــق  أو  تــفــصــيــل  فــيــهــا  أدعية  اختراع  ويــجــتــنــب 

تـــحـــدثـــه مـــن تـــحـــريـــك الـــعـــواطـــف، والـــبـــكـــاء، والـــضـــجـــيـــج، ومــنــه 
عـــــذاب الـــقـــبـــر ومــــن أهــــــوال يـــوم  بــــاهللا مــــن  تـــضـــمـــيـــن االســــتــــعــــاذة 
ــــا وتـــفـــصـــيـــالت يـــخـــرج عـــن مـــقـــصـــود االســـتـــعـــاذة  الـــقـــيـــامـــة أوصــــافً
والــدعــاء إلــى الــوعــظ، والــتــخــويــف، والــتــرهــيــب، كــقــول بــعــضــهــم 
وحدنا،  الجنادل  تحت  إليه  صاروا  ما  إلى  صرنا  إذا  وارحمنا 
واألصــحــاب، وربــمــا كــان لــه حــكــم الــكــالم  األحــبــاب،  وفــارقــنــا 

الــمــتــعــمــد غــيــر الــمــشــروع فــي الــصــالة فــيــبــطــلــهــا.
من - ٦ ا  كثيرً إن  وخاصة  المأمومين،  على  يشق  بما  التطويل  ويجتنب 

األدعية. جوامع  والحرص على  االختصار  فينبغي  األدعية تتكرر، 
برقم ٦٣٣٧.   (١)

٢٧٢pÏ‰‘€a @ıb«Ö
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ســبــيــل - ٧ فــعــلــى  فـــيـــه،  واالعــــتــــداء  بـــالـــدعـــاء  الــتــكــلــف  عـــن  يــبــتــعــد  أن 
لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن  اغـــــفـــــر  الـــلـــهـــم  يـــــقـــــول:  دعــــــا  إذا  بـــعـــضـــهـــم  لـــــمـــــثـــــال:  ا
يــبــدأ بــالــحــاضــريــن مــن الــمــصــلــيــن والــحــاضــرات  والــمــؤمــنــات، ثــم 
مرضى  ثم  عليه،  وأشرف  المسجد  بنى  من  ثم  المصليات،  من 
الــمــســلــمــيــن، ثـــم جـــيـــران الــمــســجــد، ثـــم الــمــشــايــخ والـــعـــلـــمـــاء... 
الــلــهــم  يـــقـــول:  أن  يــكــفــيــه  وكــــان  تــنــتــهــي،  ال  ســلــســلــة  إلـــى  وهـــكـــذا 
اغـــفـــر لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن والــــمــــؤمــــنــــات، واشـــــف مـــرضـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن، 

وأصــلــح أحــوالــهــم.

فــيــقــول - ٨ واإلعــــالم،  الــصــحــافــة  أســالــيــب  عــن  دعــائــه  فــي  يــبــتــعــد  أن 
الصحة  ثوب  في  ترفل  وهي  اإلسالمية..  لألمة  الداعين  بعض 
في  كما  والخيالء.  التبختر  على  مدارها  رفل  فمادة  والعافية، 
ـــةِ  يـــنَ لـــزِّ ا فِــــي  ــــةِ  فِــــلَ ا لــــرَّ ا ــــلُ  ــــثَ الـــحـــديـــث الـــمـــرفـــوع عـــن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
رواه  ـــا».  ـــهَ لَ ـــورَ  نُ الَ  ـــةِ  ـــيَـــامَ لـــقِ ا مِ  ــــوْ يَ ـــةِ  ـــمَ ـــلْ ظُ ـــثَـــلِ  ـــمَ كَ ـــا،  ـــلِـــهَ هْ أَ ـــرِ  ـــيْ غَ فِـــي 

والــرافــلــة أي الــمــتــبــخــتــرة.  ،(١ الــتــرمــذي(

خاصة - ٩ تكون  بل  العموم،  صفة  لها  ليس  بأدعية  اإلمام  يأتي  أن 
اهللا  نبي  بدعاء  الدعاء  مثل  ذلك،  نحو  أو  نصرة..  أو  ضر  بحال 
اآليات،  آخر  إلى  أهلي..  من  ا  وزيرً لي  واجعل  موسىگ: 
ا  خيرً الحياة  كانت  ما  أحينا  اللهم  معه:  بمن  اإلمام  دعاء  ومنه 
برقم ١١٦٧، وضعفه الشيخ األلباني ۴  في ضعيف الجامع الصغير برقم ٥٢٣٦.   (١)
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الصحيحين  في  ثبت  لما  لنا،  ا  خيرً الوفاة  كانت  إذا  وتوفنا  لنا، 
ــمُ  ــكُ ــنْ مِ ـــدٌ  حَ أَ ــنَّ  ــيَ ــنَّ ــمَ ــتَ يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  قــال  قـــال:  أنــس  حــديــث  مــن 
 : ــلِ ــقُ ــيَ ــلْ فَ تِ  ــوْ ــمَ ـلْ لـِ ــا  ــيً ــنِّ ــمَ ــتَ مُ ـــدَّ  بُ الَ  ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، بِـــهِ لَ  ـــزَ نَ ــرٍّ  ـضُ لـِ تَ  ـــوْ ـــمَ لْ ا
۴ فــي كــتــابــه  ١). وتــرجــم الــنــووي  ــيِــنِــي.. الــحــديــث»( حْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ
باإلنسان،  نزل  لضر  الموت  تمني  كراهية  باب  بقوله:  األذكار 

.(٢ إذا خــاف فــتــنــة فــي ديــنــه( وجــوازه 
ZŸ€á @Â‡œ @LämÏ€a @pÏ‰” @Ôœ @Îäí‡€a @ıb«Ü‹€ @¡iaÏö€a @ú»i @⁄b‰Á

أن عــلــى اإلمـــــام أن يــتــقــيــد فـــي دعــــاء الـــقـــنـــوت بــالــلــفــظ الــــــوارد عــن - ١
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الــــذي عــلــمــه ســبــطــه الــحــســن بـــن عــلــي وســبــق ذكــــره، ثــم 
يصلي على النبيملسو هيلع هللا ىلص كما ثبت عن بعض الصحابة في آخر قنوت 

وغيرهم. األنصاري..  ومعاذ  كعب،  بن  أُبي  منهم  الوتر، 
بضراعة - ٢ الشرعية  بالكيفية  الدعاء  أداء  على  اإلمام  يحرص  أن 

وابــتــهــال، وصــوت يــبــعــد عــن الــتــلــحــيــن، والــتــطــريــب.
زاد عــلــى الــلــفــظ الــمــذكــور، فــعــلــيــه مــراعــاة خــمــســة أمــور:- ٣ إن 

الـــقـــنـــوت -  دعــــــاء  فــــي  بــــه  الـــمـــدعـــو  جـــنـــس  مــــن  لـــــزيـــــادة  ا تــــكــــون  أن 
الــمــذكــور.

ــنــة.-  والــسُّ أن تــكــون الــزيــادة مــن األدعــيــة الــعــامــة فــي الــقــرآن 
صحيح البخاري برقم ٦٣٥١، وصحيح مسلم برقم ٢٦٨.   (١)

ص٢٤٤.   (٢)

٢٧٤pÏ‰‘€a @ıb«Ö
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حــديــث الــحــســن.-  أن تــكــون الــزيــادة بــعــد الــقــنــوت الــوارد فــي 
يــداوم عــلــيــه.-  ا  أن ال يــتــخــذ الــزيــادة فــيــه شــعــارً
أن ال يــطــيــل إطــالــة تــشــق عــلــى الــمــأمــومــيــن.- 

مــن  الـــداعـــي  لـــهـــا  يـــأتـــي  مـــا  الـــعـــارضـــة  األمـــــور  مـــن  يــحــصــل  قـــد   
إمــام وغــيــره بــدعــاء مــنــاســب لــهــا، كــاالســتــغــاثــة حــال الــجــدب، لــكــن 

.(١ ال يــجــعــلــه راتــبًــا ال يــتــغــيــر بــحــال»(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلـــمـــد   

J‡È√€q_<‰fvëÊ

دعاء القنوت، للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد۴ ص٥-٢٠ بتصرف.   (١)
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الكلمة الواحدة والثالثون

  

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
 H G F E D C B A @﴿ تــعــالــى:  قــال 
.[٦ [لــقــمــان:   ﴾S R Q P O NM L K J I

 D﴿ فـــســـرا  أنــهــمــا  عـــبـــاسژ  وابــــن  مــســعــود  ابـــن  عـــن  صـــح 
مـــــرات  ثــــــالث  مــــســــعــــودگ  بــــــن  ا وحـــــلـــــف  بــــالــــغــــنــــاء،   ﴾E
 .(١ الغناء»( هو   ﴾E D﴿ هو  إال  إله  ال  الذي  فقال: «واهللا 

.(٢ ــا: الــغــنــاء يــنــبــت الــنــفــاق كــمــا يــنــبــت الــمــاء الــزرع( أيــضً وقــال 
ـــا عـــلـــى تــفــســيــر ابــــن مـــســـعـــودگ  قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴ مـــعـــلـــقً
وغــيــره لــآليــة الــســابــقــة بــأن الــمــراد بــهــا الــغــنــاء: «فــال ريــب أنــه أولــى 
ک  اهللا  بــمــراد  األمــة  بــعــدهــم، فــهــم أعــلــم  مــن  مــن تــفــســيــر  بــالــقــبــول 
وقــد  األمـــة،  مــن  بــه  خــوطــب  مــن  أول  وهــم  نــزل  فــعــلــيــهــم  كــتــابــه،  مــن 

تفسير ابن كثير۴ (٤٦/١١)، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية.   (١)
إغاثة اللهفان (٣٦٨/١).   (٢)

الكلمة الواحدة والثالثون
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، وهــــم الـــعـــرب  ـــا وعــــمــــالً شــــاهــــدوا تـــفـــســـيـــره مــــن الــــرســــولملسو هيلع هللا ىلص عـــلـــمً
وجـــد إلــيــه  الــفــصــحــاء عــلــى الــحــقــيــقــة، فـــال يــعــدل عـــن تــفــســيــرهــم مـــا 

.(١ ســبــيــل»(


وقــد  األربــعــة،  األئــمــة  بــاتــفــاق  مــحــرم  وهــذا   ،“ãb»Ωa@p¸e@…fl@ıb‰À
.(٢ تــقــدم الــكــالم عــلــيــه فــي كــلــمــة ســابــقــة(

الــكــلــمــة،  هـــذه  مــوضــوع  وهـــو  آلـــة،  بـــدون  الــغــنــاء   ZÔ„br€a @·é‘€a
كـــمـــا أنــــه هـــنـــاك مـــوضـــوع ثـــالـــث ســـيـــكـــون مـــوضـــوع الـــكـــلـــمـــة الــثــانــيــة 
ـــا الـــتـــغـــبـــيـــر، ويـــســـمـــى الـــيـــوم  ٣)، وهـــــو مــــا يـــســـمـــى قـــديـــمً لـــــثـــــالثـــــون( وا

األنــاشــيــد اإلســالمــيــة.
للعرب  يكن  ولم  والروم،  الفرس  في  ا  قديمً الغناء  كان  «لقد 
إلى  العجمي  الغناء  نقل  من  وأول  والنشيد،  داء  الحُ إال  ذلك  قبل 
الــعــربــي مـــن أهـــل مــكــة ســعــيــد بـــن مــســجــح، وذلـــك أنـــه مـــر بــالــفــرس 
فــســمــع  الــزبــيــر،  بــن  اهللا  عــبــد  أيـــام  فــي  الــحــرام  الــمــســجــد  يــبــنــون  وهــم 
غــنــاءهــم بــالــفــارســيــة، فــقــلــبــه فـــي شــعــر عـــربـــي، ثـــم رحـــل إلـــى الــشــام 
فـــأخـــذ غـــنـــاءً  نـــقـــلـــب إلــــى فــــارس  لـــــروم وغـــيـــرهـــم، وا فـــأخـــذ ألـــحـــان ا

إغاثة اللهفان (٣٥٩/١).   (١)
انظر: موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف (٤٧٧/١).   (٢)

من هذا الكتاب.   (٣)

٢٧٨ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a
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ا وتــعــلــم الـــضـــرب، ثــم قـــدم إلـــى الــحــجــاز، وقـــد أخـــذ مــحــاســن  كــثــيــرً
الــنــبــرات والــنــغــم، فــكــان  تــلــك الــنــغــم، وألــقــى مــنــهــا مــا اســتــقــبــحــه مــن 

.(١ أول مــن فــعــل ذلــك وتــبــعــه الــنــاس بــعــد»(
قــال الــشــاطــبــي۴: «لــكــن الــعــرب لــم يــكــن لــهــا مــن تــحــســيــن 
ينشدون  كانوا  بل  اليوم،  عليه  الناس  ما   مجر يجري  ما  النغمات 
حــدثــت  الــتــي  الــتــرجــيــعــات  هــذه  يــتــعــلــمــوا  أن  غــيــر  مــن  ــا  مــطــلــقً الــشــعــر 
بــعــدهــم، بــل كــانــوا يــرقــقــون الــصــوت، ويــمــطــطــونــه عــلــى وجــه يــلــيــق 
بــأمــيــة الــعــرب الــذيــن لــم يــعــرفــوا صــنــائــع الــمــوســيــقــى، فــلــم يــكــن فــيــه 

.(٢ إطــراب يــلــهــي»( وال  إلــذاذ 
فــيــهــا  رخــص  لــتــي  ا األحـــوال  أن  عــلــى  يــدل  لــشــاطــبــي  ا «وكـــالم 
مـــن  لــــلــــقــــادم  لــــغــــنــــاء  وا واألعـــــيـــــاد،  األعــــــــراس،  غــــنــــاء  مــــن  لـــــشـــــارع  ا
بــاأللــحــان  لـــغـــنـــاء  ا مـــن  ولـــيـــس  لـــنـــصـــب،  ا نـــوع  مـــن  هـــو  نـــمـــا  إ لـــســـفـــر،  ا

.(٣ لــمــطــربــة»( ا
والبـــد مــن  بـــدون آلـــة،  وقــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء فــي حــكــم الــغــنــاء 

تــعــريــف الــغــنــاء قــبــل الــدخــول فــي الــخــالف:
ووااله،  صــوتــه  رفــع  مــن  فــكــل  الــصــوت،  عــلــى  يــدل   :
انظر: نهاية األرب في فنون األدب، لشهاب الدين النويري، (٢٣٩/٤-٢٤٠) باختصار.   (١)

االعتصام (١١٤/٢).   (٢)
حكم النشيد اإلسالمي، لألخت حنان اليماني ص٣٨.   (٣)
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.(٢ ب بــه( ١)، والــغــنــاء مــن الــصــوت مــا طُــرِّ فــصــوتــه عــنــد الــعــرب غــنــاء(
أو  حـــــزن  أو  لــــفــــرحٍ  الـــنـــفـــس  تـــثـــيـــر  وهــــــزة  خـــفـــة  هــــو   :
ومــده  رجــعــه  فــي صــوتــه:  وطــرب  أي: تــغــنــى،  طــرب  يــقــال:  ارتــيــاح، 

.(٣ وحــســنــه(
قـــال فـــي الــمــعــجــم الـــوســـيـــط: «الـــغـــنـــاء هـــو الــتــطــريــب، والــتــرنــم 
ـــا بـــالـــمـــوســـيـــقـــى وغـــيـــر  بـــالـــكـــالم الــــمــــوزون وغــــيــــره، يـــكـــون مـــصـــحـــوبً

.(٤ مــصــحــوب»(
قــال الــقــرطــبــي۴: «مــا يــطــلــق عــلــيــه غــنــاء عــلــى ضــربــيــن:

محاولتهم  عند  باستعماله  الناس  عادة  جرت  ضرب   :
أعـــمـــالـــهـــم وحـــمـــلـــهـــم أثـــقـــالـــهـــم، وقـــطـــع مـــفـــاوز أســـفـــارهـــم، يــســلــون 
ويستعينون  أعمالهم،  مشقات  على  به  وينشطون  نفوسهم،  بذلك 
النساء  وغناء  بإبلهم  األعراب  كحداء  أشغالهم،  شاق  على  بذلك 
ومــا شــاكــل ذلــك،  لــتــســكــيــن صــغــارهــن، ولــعــب الــجــواري بــلــعــبــهــن، 
إذا ســلــم الــمــغــنــي بــه مــن ذكــر الــفــواحــش والــمــحــرمــات،  فــهــذا الــنــحــو 
يــخــتــلــف  وال  جـــــوازه،  فـــي  شـــك  فـــال  والـــفـــتـــيـــات،  الـــخـــمـــور  كـــوصـــف 
البر،  أعمال  على  ينشط  ما  منه  حصل  إذا  إليه  يندب  ربما  بل  فيه، 

معجم مقاييس اللغة، البن فارس (٣٩٧/٤) مادة غنى.   (١)
لسان العرب، البن منظور (١٣٩/١٥) مادة غنا.   (٢)

المعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرون ص٥٥٢-٥٥٣.   (٣)
المعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى ورفقائه ص٦٦٥.   (٤)

٢٨٠ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a
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ويـــرغـــب فـــي تــحــصــيــل الــخــيــر، كــالــحــداء فـــي الـــحـــج، والـــغـــزو، كــمــا 
كــان الــصــحــابــة يــرتــجــزون فــي غــزوهــم.

الغناء،  لصيغة  العارفون  المغنون  ينتحله  غناء   : 
بــالــتــلــحــيــنــات  لــه  الــمــلــحــنــون  الــشــعــر،  غــزل  مــن  رق  لــمــا  الــمــخــتــارون 
األنــيــقــة، الــمــقــطــعــون عــلــى الــنــغــمــات الــرقــيــقــة الــتــي تــهــيــج الــنــفــوس، 

.(١ فــهــذا هــو الــغــنــاء الــمــخــتــلــف فــيــه»( وتــطــربــهــا، 
العلماء-  أكثر  قول  -وهو  الغناء  بتحريم  القائلون  استدل  وقد 

 E  D  C  B  A  @﴿ تعالى:  قوله  منها:  كثيرة،  بأدلة 
K﴾ [لقمان:٦]، فسرها جمع من الصحابة   J  I  H  G  F
بــالــغــنــاء، فــقــد تــوعــدڽ فــي هــذه اآليــة مــن يــشــتــري لــهــو الــحــديــث 

الغناء. تحريم  على  ذلك  فدل  األليم،  بالعذاب 
 n  m  l  k﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ــا  أيــضً بــه  اســتــدلــوا  ومــمــا 
 .[٥٩-٦١ [الــنــجــم:   ﴾v  u  t  s  r  q  p  o
لنا:  اسمد  يقولون:  يمانية،  وهي  الغناء،  هو  عباسک:  ابن  قال 

تــغــن لــنــا.
القرآن  عن  أعرضوا  الذين  المشركين  ذم  اهللا  أن   
حــالــة  فــي  تــعــجــبــهــم  عــلــيــهــم  وأنــكــر  واللهو،  بــاألغــانــي  عــنــه  واشــتــغــلــوا 

فــدل ذلــك عــلــى تــحــريــم الــغــنــاء. كــونــهــم ســامــديــن، 
كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص٢١-٢٣.   (١)
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وهـــو األظـــهـــر عــنــد الـــشـــافـــعـــي۴، والــمــعــتــمــد مـــن الــقــولــيــن 
.(١ عــنــد اإلمــام أحــمــد(



الــســائــب  حــديــث  مــن  والــنــســائــي  أحــمــد،  اإلمـــام  أخــرجــه  مــا   -١
 ! ــةُ ــائِــشَ عَ ــا  فــقــال: «يَ امــرأة جــاءت إلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  يــزيــدگ:  ابــن 
بــنــي   (٢ قـــيـــنـــة( هـــذه  فـــقـــال:  اهللا،  نــبــي  يـــا  ال  قـــالـــت:  ؟»  هِ ــــــذِ هَ ـــيـــنَ  فِ ـــرِ تـــعْ أَ
فــغــنــتــهــا،  ـــا  طـــبـــقً فـــأعـــطـــاهـــا  نـــعـــم،  قـــالـــت:  تــغــنــيــك؟  أن  تــحــبــيــن  فــــالن، 

 .(٣ ــا»( ــهَ يْ ــرَ ــنْــخَ فِــي مِ ــيْــطَــانُ  الــشَّ ــخَ  ــفَ نَ ــدْ  فــقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «قَ
ذمــــه  ثـــــم  لــــغــــنــــاء  ا بــــســــمــــاع  لــــهــــاملسو هيلع هللا ىلص  أذن  لــــمــــا   
عــلــى  الــذم  أن  عــلــمــنــا  مــنــخــريــهــا»  فــي  الــشــيــطــان  نــفــخ  بــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «قــد 
إبـــاحـــة  يـــجـــتـــمـــع  ال  ألنــــه  الـــتـــحـــريـــم؛  جـــهـــة  عـــلـــى  ال  الــــكــــراهــــة،  جـــهـــة 

وتــحــريــم فــي نــفــس الــحــديــث.
وقـــــال الـــقـــرطـــبـــي۴ فـــي بـــيـــان وجــــه االســــتــــدالل: «أنــــهملسو هيلع هللا ىلص 
انــظــر: روضــــة الــطــالــبــيــن وعــمــدة الــمــفــتــيــن، لــلــنــووي (٢٢٧/١١)، الــمــبــدع البـــن مفلح   (١)

 .(٣١٠/٨)
ا ما  القينة: بفتح القاف وسكون الياء التحتية: األمة غنت أو لم تغن، والماشطة، وكثيرً  (٢)
ا. النهاية في غريب الحديث  تطلق على المغنية، وجمعها قينات، وتُجمع على قيان أيضً

واألثر البن األثير، (١٣٥/٤)، مادة قين. 
مسند اإلمام أحمد (٤٩٧/٢٤) برقم ١٥٧٢٠، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)

٢٨٢ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a



٢٨٣

٨-٦-٢٠١٧

أقـــرهـــا عــلــى الـــغـــنـــاء، فـــكـــان غــيــر مـــمـــنـــوع، ثـــم نــســبــه إلـــى الــشــيــطــان، 
.(١ ــا، لــكــن عــلــى جــهــة الــتــنــزيــه»( فــكــان مــمــنــوعً

«وقــــال الــســنــدي فـــي شــرحــه عــلــى الــمــســنــد: قـــولـــه: (قــيــنــة بــنــي 
جــواز  وفــيــه  بــالــتــشــديــد،  تــغــنــيــك)  الــمــغــنــيــة (أن  جــاريــتــهــم  أي  فـــالن) 
وعــيــد، كــمــا يــجــوز فــيــهــمــا، ويــحــتــمــل  ذلــك عــلــى قــلــةٍ مــن غــيــر عــرس 

أنــهــا كــانــت أيــام عــيــد.
الـــتـــغـــنـــي  وأمــــــا  عــــــادة،  ذلـــــك  اتــــخــــذت  فـــلـــذلـــك  أي  نــــفــــخ)  (قـــــد 
على  الدال  السابق  اإلذن  وبين  هذا  بين  منافاة  فال  فجائز،  أحيانًا 

.(٢ الــجــواز، وفــيــه حــســن الــمــعــاشــرة مــع األهــل»(
عائشة  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو  -٢
أيام  في  تغنيان  جاريتان  وعندي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  دخل  قالت:  ڤ 
مــنــى تــدفــفــان وتــضــربــان، والــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــتــغــش بــثــوبــه، فــانــتــهــرهــمــا أبــو 
 ، ـــرٍ ـــكْ بَ ــــا  بَ ـــا أَ يَ ـــا  ـــمَ ـــهُ عْ بــكــر، فــكــشــف الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عـــن وجـــهـــه، فـــقـــال: «دَ

.(٣ »، وتــلــك األيــام أيــام مــنــى ( ــيــدٍ ــامُ عِ يَّ ــا أَ ــهَ نَّ ــإِ فَ
بيت  في  الجاريتين  غناء  عن  أعرض  كونهملسو هيلع هللا ىلص   :
سماع  باب  من  أنه  على  يدل  بالتوقف،  يأمرهما  ولم  عائشةڤ، 

عــنــه. يــعــرض  الــذي  اللهو 
انظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، للقرطبي ص٥٨.   (١)

 .(٤٩٧/٢٤)  (٢)
صحيح البخاري برقم ٩٨٧، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢.   (٣)



٢٨٤

٨-٦-٢٠١٧



من  والغزالي   ،(١ الظاهري( حزم  ابن  اإلمام  بذلك  قال  وممن 
روايـــة عــن أحــمــد  فــقــهــاء الــشــافــعــيــة، وبــعــض فــقــهــاء الــحــنــفــيــة، وهـــو 
ل، وهـــو مــذهــب  وبــعــض فــقــهــاء الــحــنــابــلــة كـــاإلمـــام أبـــي بــكــر الـــخـــالّ

.(٢ عــامــة أهــل الــظــاهــر والــمــتــصــوفــة(
ــــعــــن فــــي صـــحـــة نـــقـــل اإلبـــــاحـــــة عــــن اإلمـــــــام أحــــمــــد بــن  وقـــــد طُ
حــنــبــل، وبــعــض أصــحــابــه؛ بــأنــه مــحــمــول عــلــى مـــا كـــان فـــي زمــانــهــم 

.(٣ مــن الــقــصــائــد الــزهــديــات(


 ﴾Z Y X W V U ﴿ :١- قوله تعالى
.[١٥٧ [األعــراف:

اآليــــة،  فـــي  الـــطـــيـــبـــات  عـــمـــوم  أبــــاح  قـــد  اهللا  أن   
يــدل عــلــى  والــغــنــاء مــن الــطــيــبــات الــمــســتــلــذة لــلــنــفــس، ولــم يــرد دلــيــل 
عــلــيــه،  يــعــاقــب  اهللا  أن  مــعــنــاه  حرام  إنه  نــقــول  وكــونــنــا  الــغــنــاء،  تــحــريــم 
بــقــي  امــتــنــع  فـــإن  بــالــســمــع،  بــل  الــعــقــل،  بــمــجــرد  ــعــرف  يُ ال  أمـــر  وهـــذا 

انظر: المحلى البن حزم (٥٦٧/٧، ٥٦٩).   (١)
انظر: البحر الرائق (٨٨/٧)، إحياء علوم الدين للغزالي (١٣٥١/٢-١٣٥٦)؛ المغني   (٢)

البن قدامة (١٥٥/١٠). 
انظر: تلبيس إبليس البن الجوزي ص٢٢٥-٢٢٦.  (٣)

٢٨٤ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a



٢٨٥

٨-٦-٢٠١٧

.(١ حــرج فــيــه( ــا ال  الــفــعــل مــبــاحً


وخـــاصـــة  لــــغــــنــــاء،  ا إبــــاحــــة  عـــلـــى  دلــــيــــالً  تـــعـــد  ال  اآليــــــة  هـــــذه  إن 
ا  كثيرً ألبحنا  ا  مباحً نافع  غير  مستلذ  طيب  كل  كان  ولو  الفاحش، 

الــمــســتــلــذات، ومــنــهــا الــخــمــر وأشــبــاهــهــا. مــن 
وردت  بــل  بــه؛  ــســلــم  يُ ال  الــحــرمــة  عــلــى  دلــيــل  ال  بــأنــه  الــقــول  أمــا 
وردت  كــمــا   – ذكــرهــا  ســبــق  كــمــا   – عــن الــغــنــاء  الــنــهــي  تــفــيــد  نــصــوص 
أحـــاديـــث ضــعــيــفــة كـــثـــيـــرة فـــي الـــنـــهـــي عـــن الـــغـــنـــاء وهـــي بــمــجــمــوعــهــا 

صــالــحــة لــالحــتــجــاج بــهــا.
قالت:  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري  أخرجه  ما   -٢
تغنيان  األنصار،  جواري  من  جاريتان  وعندي  بكر  أبو  علي  دخل 
 – – قــالــت: ولــيــســتــا بــمــغــنــيــتــيــن  ــعــاث  بُ يــوم  األنــصــار  بــه  بــمــا تــقــاولــت 
وذلك   - اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بيت  في  الشيطان  أبمزمور  بكر:  أبو  فقال 
مٍ  ــــوْ قَ ـــلِّ  ـــكُ لِ إِنَّ  ـــرٍ  ـــكْ بَ ــــا  بَ أَ ــــا  «يَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســــول  فـــقـــال   – عــيــد  يـــوم  فـــي 

.(٢ ــا»( نَ ــيــدُ ا عِ ــذَ هَ ا، وَ ــيــدً عِ
لــيــس  والـــلـــعـــب  الـــغـــنـــاء  أن  صـــريـــح  نـــص  هــــذا   
بــحــرام. قــال الــقــســطــالنــي: «واســتــدل بــه عــلــى جـــواز ســمــاع صــوت 

انظر: إحياء علوم الدين (١٣٥١/٢-١٣٥٦).   (١)
صحيح البخاري برقم ٩٥٢، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢ واللفظ له.   (٢)



٢٨٦

٨-٦-٢٠١٧

الــجــاريــة بــالــغــنــاء، ولـــو لـــم تــكــن مــمــلــوكــة؛ ألنـــهملسو هيلع هللا ىلص لـــم يــنــكــر عــلــى 
 .(١ أبــي بــكــر ســمــاعــه، بــل أنــكــر إنــكــاره»(



ابــــن  قــــــال  كــــمــــا  لــــهــــم،  ولــــيــــس  عـــلـــيـــهـــم  الــــحــــديــــث  هــــــذا  أن  أ- 
الــقــيــم۴: «هـــذا الــحــديــث مـــن أكــبــر الــحــجــج عــلــيــك – 
سمى  يق  دِّ الصِّ فإن   – الغناء  إلباحة  به  المستدل  على  أي 
الــغــنــاء مــزمــور الــشــيــطــان، ولـــم يــنــكــر عــلــيــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص هــذه 

.(٢ الــتــســمــيــة»(
حــديــث  فــي  تــيــمــيــة۴: «لــيــس  ابــن  اإلســـالم  شــيــخ  قــال  ب-   
والنهي  واألمر  ذلك،  إلى  استمع  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الجاريتين 

.(٣ إنــمــا يــتــعــلــق بــاالســتــمــاع ال بــمــجــرد الــســمــاع»(
هــنــا  جــاءت  وقــد  الــعــام،  الــحــكــم  مــن  اســتــثــنــاء  الــرخــصــة  أن  ج- 
ا،  ــيــدً عِ مٍ  ـــوْ قَ ــلِّ  ـكُ لـِ إِنَّ  ــرٍ  ــكْ بَ ـــا  بَ أَ ــا  يَ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «  فــي  الــرخــصــة 

ــا ». نَ ــيــدُ ا عِ ــذَ وهَ
بـــن  مــــحــــمــــد  حـــــديـــــث  مـــــن  وغـــــيـــــره  لـــــتـــــرمـــــذي  ا أخـــــرجـــــه  مـــــا   -٣

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني (٧٢٧/٢).   (١)
الكالم على مسألة السماع البن القيم ۴ ص٣١٠.  (٢)

شــيــخ  فــــرق  وقــــد  تــيــمــيــة۴ (٥٦٦/١١)،  ابــــن  اإلســــــالم  شـــيـــخ   فـــتـــاو مـــجـــمـــوع   (٣)
اإلســـــالم بــيــنــهــمــا بــــأن الـــســـمـــاع يـــكـــون بــغــيــر قـــصـــد، بــيــنــمــا االســـتـــمـــاع يـــكـــون بــقــصــد، 

 .(٧٨/١٠)  الفتاو مجموع 

٢٨٦ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a



٢٨٧

٨-٦-٢٠١٧

امِ  ــرَ والــحَ لِ  ــالَ الــحَ ــيْــنَ  بَ ــا  ــلُ مَ ــصْ حــاطــبگ، عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «فَ
.(٢ )(١ )« تُ ــوْ الــصَّ فُّ وَ الــدُّ



آلــة  بــــدون   – الــمــطــربــة  بـــاأللـــحـــان  الـــغـــنـــاء  حــكــم  فـــي  «الـــراجـــح 
األدلـــة  بــيــن  ــا  جــمــعً واإلبـــاحـــة  والــكــراهــة  الــتــحــريــم  بــيــن  يـــدور  أنـــه   –
الــمــخــتــلــفــة فـــي حـــكـــم الـــغـــنـــاء وســـمـــاعـــه، فـــيـــحـــرم الـــغـــنـــاء بـــاأللـــحـــان 
أو اإلجــمــاع  دل الــنــص  بــدون آلــة – فــي الــمــواضــع الــتــي  الــمــطــربــة – 

وهــذه الــمــواضــع هــي: عــلــى تــحــريــمــه فــيــهــا، 

ســبــيــل  عـــن  كـــاإلضـــالل  مـــحـــرم  أمـــر  لــغــنــاء  ا مـــن  ـــصـــد  قُ إذا   : أوالً
قــولــه  األول  لــنــهــي  ا فــمــن  لــمــؤمــنــيــن،  بــا لــســخــريــة  وا اهللا، 

 G  F  E  D  C  B  A  @﴿ لـــى:  تـــعـــا
قـــولـــه  نـــي  لـــثـــا ا ومــــن  [لــــقــــمــــان:٦]،   ﴾K  J  I  H

 r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿ لـــى:  تـــعـــا
ــــقــــاس  ويُ  .[٦١ -٥٩ لــــنــــجــــم:  [ا  ﴾v  u  t  s
كـــل  لــــلــــغــــنــــاء،  لــــمــــحــــرمــــيــــن  ا لــــمــــقــــصــــديــــن  ا هـــــذيـــــن  عــــلــــى 

مــحــرم. مــقــصــود 
حسن،  حديث  حاطب  بــن  محمد  حديث  الــتــرمــذي:  قــال   ،١٠٨٨ برقم  الترمذي  سنن   (١)

وحسنه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي برقم ٨٦٩. 
انظر: حكم النشيد اإلسالمي لألخت حنان بنت علي اليماني ص٣٥-٤٥.   (٢)



٢٨٨

٨-٦-٢٠١٧

مــجــلــس  فــي  كــشــرب الــخــمــر  مــحــرم  أمــر  اقــتــرن بــالــغــنــاء  إذا  ثانيًا: 
موسى  أبي  حديث  في  منه  التحذير  جاء  كالذي  الغناء، 
ــرَ  الــحِ ــونَ  ــلُّ ــتَــحِ ــسْ يَ امٌ  ـــــوَ قْ ـــتِـــي أَ مَّ ـــنْ أُ ـــنَّ مِ ـــونَ ـــكُ ـــيَ األشـــعـــري: «لَ

.(١ )« فَ ــازِ ــعَ الــمَ ــرَ وَ ــمْ والــخَ يــرَ  ــرِ الــحَ وَ
ذلك  كان  سواء  معصية،  إلى  يدعو  الذي  الفاحش  الغناء  ثــالــثًــا: 
كــلــمــاتــه؛  أو  مــقــصــده،  فــي  أو  الــغــنــاء،  ألــحــان  فــي  الــفــحــش 
 ﴾V  U  T  S  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  لــعــمــوم 

.[٩٠ [الــنــحــل: 
مــثــل  لـــلـــشـــرع،  مــخــالــفــة  كــلــمــات  عــلــى  الـــغـــنـــاء  اشــتــمــل  إذا  ــا:  رابــعً

الــغــزل الــفــاحــش، والــهــجــاء الــمــحــرم.
واجب. ترك  أو  محرم،  فعل  إلى  الغناء  استماع   أد إذا  ا:  خامسً
وقــد  احــتــراف الــغــنــاء واالشــتــغــال بــه فــي كــل حــيــن ووقــت،  ــا:  ســادسً

.(٢ الــذي تــرد بــه الــشــهــادة( ه أهــل الــعــلــم مــن الــســفــه  عــدَّ
ا  مجردً كان  إذا   – آلة  بدون   – المطربة  باأللحان  الغناء  ويكره   *
ذلــك  عــلــى  دل  وقـــد  ـــا.  آنـــفً الــمــذكــورة  الــمــحــرمــات  مــواضــع  عــن 
ـــلُّ  حــديــث عــقــبــة بــن عــامــرگ، عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «كُ عــمــوم 
ــهُ  يــبَ دِ ــأْ تَ وَ  ، ــهِ سِ ــوْ بِــقَ ــلِ  جُ الــرَّ ــةَ  ــيَ مْ رَ إِالَّ   ، ــاطِــلٌ بَ ــلُ  جُ الــرَّ بِــهِ  ــو  ــهُ ــلْ يَ ءٍ  ــيْ شَ

صحيح البخاري برقم ٥٥٩٠.   (١)
انظر: تفسير القرطبي (٥٥/١٤).   (٢)

٢٨٨ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a



٢٨٩

٨-٦-٢٠١٧

.(١ )« ــقِّ ــنَ الْــحَ ــنَّ مِ ــهُ نَّ ــإِ فَ  ، تِــهِ أَ ــرَ ــتَــهُ امْ ــبَ عَ ــالَ مُ ، وَ ــهِ سَ ــرَ فَ
هــو  األعــمــال  مــن  الــبــاطــل  أن  الــقــيــم۴: «ومــعــلــوم  ابــن  قــال 
ــا لــلــنــفــوس  ــرخــص فــي بــعــضــه أحــيــانً يُ فــهــذا  مــا لــيــس فــيــه مــنــفــعــة، 

.(٢ الــتــي ال تــصــبــر عــلــى الــحــق الــمــحــض»(
ــا لــلــنــســاء فــي الــمــواضــع  ويــكــون الــغــنــاء بــاأللــحــان الــمــطــربــة مــبــاحً  *
الرخصة  وردت  الذي  وبالقدر  فيها،  بإباحته  النص  جاء  التي 

بــه، وهــي:
عائشةڤ: «وعندي  حديث  في  جاء  كما  العيد:  يوم  في  األول: 

.(٣ جــاريــتــان تــغــنــيــان... وذلــك يــوم عــيــد... الــحــديــث»(
لــــــعــــــرس: لــــحــــديــــث مــــحــــمــــد بــــــن حــــــاطــــــبگ عـــن  فــــــي ا الــثــانــي: 
فُّ  الـــدُّ امِ  ـــرَ والـــحَ لِ  ـــالَ الـــحَ ــيْــنَ  بَ ــا  ــلُ مَ ــصْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «فَ

.(٤ )« تُ ــوْ الــصَّ وَ
عند  ومنزلة  مكانة  له  الذي  المجاهد  الغائب  قدوم  حين  الــثــالــث: 
ــا،  لــقــدومــه ســالــمً تــحــيــة  بــالــدف  لــه  ــضــرب  يُ أن  جــاز  قــومــه، 
تــضــرب  أن  نــــذرت  الـــتـــي  الـــجـــاريـــة  حـــديـــث  فـــي  جـــاء  كــمــا 
مسند اإلمام أحمد (٥٣٣/٢٨) برقم١٧٣٠٠، وقال محققوه: حديث حسن بمجموع   (١)

طرقه وشواهده. 
الكالم على مسألة السماع ص٣٠٠.   (٢)

سبق تخريجه ص٢٨٥.   (٣)
سبق تخريجه ص٢٨٧.   (٤)



٢٩٠

٨-٦-٢٠١٧

الــغــزوات،   إحـــد مــن  ــا  ســالــمً الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــاد  إن  بــالــدف 
إِالَّ  وَ بِـــي،  ـــرِ ـــاضْ فَ تِ  رْ ــــذَ نَ ـــنْـــتِ  كُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنْ  لــهــا  وقـــال 

 .(٥ )« ــالَ فَ
باأللم،  إحساسه  عن  المختون  الطفل  لتلهية  الختان  في  الــرابــع: 
علقمة  أم  فعن  بذلك،  الرخصة  عائشةڤ  عن  صح  كما 
 ، ــتــنَّ خُ عــائــشــة  أخــي  بــنــات  قــالــت: «إن  عــائــشــةڤ  مــوالة 
بــلــى،  مــن يــلــهــيــهــن؟ قــالــت:  أال نــدعــو لــهــن  فــقــيــل لــعــائــشــة: 
البيت  في  عائشة  فمرت  فأتاهن،   (٦ عدي( إلى  فأرسلت 
كــثــيــر  ذا شــعــر  وكــان   – ــا  طــربً ويــحــرك رأســه  يــتــغــنــى،  فــرأتــه 

.(٧ – فــقــالــت: أف، شــيــطــان أخــرجــوه، أخــرجــوه»(
وردت  التي  بالصفة  مقيد  األربعة  المواضع  هذه  في  والغناء 

الــرخــصــة بــهــا كــمــا جــاءت فــي هــذه الــنــصــوص، وهــي كــالــتــالــي:
مــن - ١ غــيــرهــا  دون  الــمــنــاســبــات  هـــذه  فـــي  والــغــنــاء  الــلــهــو  يــكــون  أن 

األوقــات.
دون - ٢ اليسيرين،  والــتــطــريــب  الترجيع  على  ألــحــانــه  فــي  يُقتصر  أن 

برقم  الترمذي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،٣٦٩٠ برقم  الترمذي  سنن   (٥)
 .٢٩١٣

قال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني۴: الصواب: مغني.   (٦)
رواه البخاري في األدب المفرد ص٤٨٢، وقال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني۴   (٧)

في السلسلة الصحيحة: إسناده محتمل للتحسين (٣٥٨/٢) برقم ٧٢٢.

٢٩٠ÚÓmÏ Şñ€a @paäğq˚ΩaÎ @p˝Ó ğí€aÎ @HRI @ıb‰Ã€a
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تــرجــيــع وتــطــريــب أهـــل الــغــنــاء، والــفــســق، والــمــجــون، الــمــشــتــمــل 
قول  من  القيد  هذا  ويؤخذ  والمجون،  والتهييج،  التكسر،  على 
وفعلها  بمغنيتين»،  وليستا  تغنيان،  جاريتان  «عندي  عائشةڤ: 
«أف،  فقالت:  ا  طربً رأسه  ويحرك  يتغنى  رأته  الذي  المغني  مع 
غناء  جنس  من  غناءه  أن  علمت  لما  أخرجوه»  أخرجوه،  شيطان 

والمجون. الطرب  أهل 
كنحو - ٣ المحرم،  ال  المباح  اللهو  على  الغناء  كلمات  تشتمل  أن 

مــا جــاء فــي الــحــديــث:
ــــــــــــــــمْ ــــــــــــــــاكُ ــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــيْ تَ ــــــــــــــــــمْ أَ ـــــــــــــــــاكُ ــــــــــــــــــنـَ ــــــــــــــــــيْ تَ ـــــــــــــمْأَ ـــــــــــــيـــــــــــــكُ ـــــــــــــيِّ ـــــــــــــحِ ـــــــــــــــــا نُ ـــــــــــــــــونَ ـــــــــــــــــيُّ ـــــــــــــــــحَ فَ

أن ال تــشــتــمــل كــلــمــاتــه عــلــى مــعــنــى مــخــالــف لــلــشــرع.- ٤
فـــإن - ٥ اآلالت،  مـــن  غـــيـــره  دون  بـــالـــدف  الـــغـــنـــاء  عـــلـــى  ـــقـــتـــصـــر  يُ أن 

األحــاديــث الــواردة فــي إبــاحــة الــغــنــاء فــي هــذه الــمــواضــع  جــمــيــع 
فــقــط. لــم يــذكــر فــيــهــا ســو الــغــنــاء بــالــدف لــلــنــســاء 

وجــود الــخــمــر - ٦ أو  االخــتــالط،  ــا بــمــحــرم كــنــحــو  ال يــكــون مــقــتــرنً أن 
فـــي مــجــلــس الـــغـــنـــاء، وفــــي حـــديـــث أبــــي مـــوســـىگ تــنــبــيــه إلـــى 

 .(٢ )«(١ هــذا الــنــوع مــن الــغــنــاء( تــحــريــم 

 « فَ ازِ عَ المَ وَ رَ  مْ والخَ يرَ  رِ الحَ وَ رَ  الحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ امٌ  ــوَ أَقْ تِي  أُمَّ نْ  مِ ونَنَّ  قولهملسو هيلع هللا ىلص:«لَيَكُ وهو   (١)
سبق تخريجه ص ٢٨٨. 

حــكــم مــمــارســة الــفــن فــي الــشــريــعــة اإلســالمــيــة للشيخ صــالــح الــغــزالــي ص١١٣-١١٨   (٢)
باختصار وتصرف. 



٢٩٢

٨-٦-٢٠١٧

 رو فــقــد  الــصــوتــيــة،  يــســمــى بــالــمــؤثــرات  مــا  ســبــق  بــمــا  ويــلــحــق 
هــريــرةگ أن  حــديــث أبــي  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
مَ  ـــرَّ حَ ـــا  ـــمَّ لَ ــــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهَ  لـــلَّ ا إِنَّ   ، ـــودَ ـــهُ ـــيَ لْ ا ـــهُ  لـــلَّ ا ـــلَ  ـــاتَ قـــال: «قَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيَّ
ــلَ  ــاتَ ١)، وقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «قَ )« ـــنَـــهُ ـــمَ ثَ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ ـــوهُ  ـــاعُ بَ ـــمَّ  ثُ ــوهُ  ــلُ ــمَ ــا جَ ــهَ ــومَ ــحُ شُ

.(٢ ــا»( ــوهَ ــاعُ بَ ــا وَ ــوهَ ــلُ ــمَ ــجَ فَ  ، ــومُ ــحُ الــشُّ ــمُ  ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ مَ ــرِّ ، حُ ــودَ ــيَــهُ لْ ــهُ ا الــلَّ
التحايل  تحريم  في  صريح  الحديث  هذا   :   
اإليـــقـــاعـــات  اســـتـــعـــمـــال  وفــــي  الـــيـــهـــود،  فـــعـــلـــت  كـــمـــا  اهللا  شــــرع  عـــلـــى 
الــمــعــازف  فــي  تــدخــل  ال  أنــهــا  بــحــجــة  الــمــعــازف  لــصــوت  الــمــشــابــهــة 

تــحــايــل عــلــى الــشــرع.
أن  يـــلـــيـــق  فــــال  الـــمـــتـــمـــاثـــالت،  بـــيـــن  يـــفـــرق  ال  الــــشــــرع  أن   :
مماثالً  ا  صوتً بيح  يُ ثم  ا  صوتً يحرم  أنه  الحكيم  الشرع  إلى  يُنسب 

ــا. لــه، فــالــتــفــريــق بــيــن الــمــتــمــاثــالت مــمــتــنــع شــرعً
الـــشـــريـــعـــة  هــــذه  أســـــرار  تـــأمـــلـــت  «وإذا  الـــقـــيـــم۴:  ابــــن  قــــال 
تــفــرق  ال  الــمــصــالــح  ورعـــايـــة  الــحــكــمــة  غـــايـــة  فـــي  وجـــدتـــهـــا  الــكــامــلــة 
ــا  شــيــئً تــحــرم  وال  مــخــتــلــفــيــن،  بــيــن  تــســوي  وال  ألــبــتــة،  مــتــمــاثــلــيــن  بــيــن 
أو رجــحــتــه عــلــيــه،  مــســاويــة لــمــا حــرمــتــه  لــمــفــســدة، وتــبــيــح مــا مــفــســدتــه 
ــحــرم مــا مــصــلــحــتــه مــســاويــة لــمــا أبــاحــتــه  وتُ ــبــيــح شــيــئًــا لــمــصــلــحــة،  وال تُ

صحيح البخاري برقم ٢٢٣٦، وصحيح مسلم برقم ١٥٨١.   (١)
متفق عليه، صحيح البخاري برقم ٢٢٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٥٨٢.  (٢)
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.(١ ألبتة»( ذلك  من  شيء  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  به  جاء  فيما  يوجد  وال  ألبتة، 
مــن  عـــنـــهـــا  يــــصــــدر  لـــمـــا  هــــو  إنــــمــــا  الــــمــــعــــازف  تـــحـــريـــم  أن   :
لها  الصوتية  واإليقاعات  الطرب،  من  بها  يحصل  ولما  أصوات، 
وأثــر فــي الــنــفــس مــثــل الــمــعــازف؛ بــل قــد يــكــون أبــلــغ فــوجــب  صــوت 

بــهــذا الــجــامــع. إلــحــاقــهــا بــهــا 
أخـــف  هــــو  الـــــذي  الــــزمــــر،  كــــان  «وإذا  الـــقـــيـــم۴:  ابــــن  قــــال 
والــطــنــبــور،  كــالــعــود،  مــنــه؟  أشــد  هــو  بــمــا  فــكــيــف  ــا،  حــرامً اللهو  آالت 
تــحــريــم  فــي  يــتــوقــف  أن  الــعــلــم  رائــحــة  شــم  لــمــن  يــنــبــغــي  وال  والــيــراع، 

.(٢ ــاق وشــاربــي الــخــمــور»( ذلــك، فــأقــل مــا فــيــه: أنــه مــن شــعــار الــفــسَّ
يمكن  وال  آلخر،  زمان  من  وتتغير  تتطور  المعازف  أن   : 
بــل  اإلســـــالم؛  صـــدر  فـــي  الـــمـــوجـــودة  اآلالت  عــلــى  مــفــهــومــهــا  قــصــر 
وعند  اللغة  أهل  عند  ذلك  في  خالف  بال  كلها  اللهو  آالت  تشمل 
آلـــة  كـــل  فــــإن  وعـــلـــيـــه   – الـــمـــعـــازف  تـــعـــريـــف  فـــي  مـــر  كـــمـــا   – الـــفـــقـــهـــاء 
الداخلة  المعازف  من  هي  الموسيقية  األصوات  إلصدار  تستخدم 
بوب  ما  هذا  ويُشبه  واألشكال،  األسماء  تغيرت  وإن  التحريم  في 
ــســمــيــه  ويُ بــه الــبــخــاري فــقــال: (بـــاب مــا جـــاء فــيــمــن يــســتــحــل الــخــمــر 
هــذا الــحــديــث  بــغــيــر اســمــه)، قــال الــحــافــظ ابــن حــجــر۴: «وفـــي 
شــديــد عــلــى مــن يــتــحــيــل فــي تــحــلــيــل مــا يــحــرم بــتــغــيــيــر اســمــه،  وعــيــدٌ 

بدائع الفوائد (١٠٧٢/٣).   (١)
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم (٢٢٨/١).   (٢)



٢٩٤
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فــي تــحــريــم الــخــمــر اإلســكــار،  مــع الــعــلــة، والــعــلــة  يــدور  وأن الــحــكــم 
جــد الــتــحــريــم ولــو لــم يــســتــمــر االســم. قــال  وُ جــد اإلســكــار  وُ فــمــهــمــا 
ال  ابــن الــعــربــي: هــو أصــل فــي أن األحــكــام تــتــعــلــق بــمــعــانــي األســمــاء 

.(١ بــألــقــابــهــا؛ ردا عــلــى مــن حــمــلــه عــلــى الــلــفــظ»(
شبيهة  أصــوات  إلــى  األصـــوات  تُحيل  الــتــي  األجــهــزة  فــإن  وعليه 
مقامها،  قــامــت  ألنــهــا  الــحــكــم؛  فــي  بــهــا  تلحق  الــعــزف  آالت  بــأصــوات 
واشتركت في الناتج منها، وما قارب الشيء أخذ حكمه. واهللا أعلم.

الــصــوت  نــظــيــر  ونــحــوهــا  اإليـــقـــاعـــات  تــلــك  صـــوت  أن   : 
الــصــادر مــن الــمــعــازف، والــمــعــازف مــن الــبــاطــل، واإلجــمــاع مــنــعــقــد 
القيم۴  ابن  قال  باطل،  الباطل  ونظير  حق،  الحق  نظير  أن  على 
الــبــاطــل  ونــظــيــر  حــق،  الــحــق  نــظــيــر  بــأن  "وأجمعوا  الــمــزنــي:  عــن  نــقــالً 

.(٣ )(٢ باطل"(
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 

J‡È√€q_<‰fvëÊ

انظر: فتح الباري (٥٦/١٠).   (١)
إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم (١٥٧/١).   (٢)

انـــظـــر: أحـــكـــام الــــدف فـــي الــفــقــه اإلســـالمـــي لـــألخـــت مـــريـــم بــنــت ولـــي عــلــي أحــمــد   (٣)
اليماني  علي  بنت  حنان  لألخت  اإلسالمي  النشيد  وأحكام  ص٧٩-٨٦،  حكمي 

ص٩٧-١٠٠. 
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الكلمة الثانية والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــهــذا هــو الــجــزء الــثــانــي مــن الــكــالم عــلــى مــســألــة الــغــنــاء، وهــو 

ــا الــتــغــبــيــر، ويــســمــى الــيــوم األنــاشــيــد اإلســالمــيــة. مــا يــســمــى قــديــمً
صــوتــه  يــرفــع  ف  الـــمـــعـــرِّ وكـــذلـــك  الـــصـــوت،  رفـــع   :»
هـــــذا إنــــشــــاد الـــشـــعـــر إنـــمـــا هــو  ا، ومـــــن  ـــى مــــنــــشــــدً بـــالـــتـــعـــريـــف، فـــيـــســـمَّ
ــا،  رفـــع الـــصـــوت، وأنـــشـــد الــشــعــر، وتـــنـــاشـــدوا، أنــشــد بــعــضــهــم بــعــضً

.(١ ــا»( يــنــشــد بــعــضــهــم بــعــضً والــنــشــيــد: الــشــعــر الــمــتــنــاشــد بــيــن الــقــوم 
أو  رجـــــز،  أو  بـــشـــعـــر،  الـــصـــوت  رفــــع  «هــــو   :  
نـــثـــر، بـــنـــوع فـــيـــه تـــرجـــيـــع وتـــرقـــيـــق وتـــنـــغـــيـــم؛ ألجــــل إثـــــارة الـــحـــمـــاس، 
ا  والـــعـــواطـــف، والــغــيــرة الــديــنــيــة فــي أوقـــات وأمـــاكـــن مــتــنــوعــة، فـــردً

.(٢ أو جــمــاعــة»(
لسان العرب (٤٢٣/٣) مادة نشد، وتهذيب اللغة لألزهري (٢٢٢/١١).   (١)

معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٢١٠/٣)، وحكم ممارسة الفن للشيخ صالح الغزالي   (٢)
ص١٣٧ باختصار. 

الكلمة الثانية والثالثون
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ا  إنــشــادً وكــان  السبعينات،  أوائــل  فــي  اإلســالمــي  النشيد  بــدأ  لقد 
عــاديــا عــن طــريــق فــرد واحـــد، أو اثــنــيــن يــنــشــدون فــي الــمــنــاســبــات، ثم 
استعمل الضرب على األلواح أو األخشاب مع اإلنشاد في األعياد، 

للرجال. اإلنشاد  مع  الدف  على  الضرب  استعمل  ثم  األفراح،  أو 

وذكـــر الــشــيــخ األلـــبـــانـــي۴ بـــدايـــة الــنــشــيــد فـــي دمــشــق – قــبــل 
بـــدأ  الـــمـــســـلـــم  الـــشـــبـــاب  بـــعـــض  –: «أن  بــســنــتــيــن  عـــمـــان  إلــــى  هـــجـــرتـــه 
ا بـــذلـــك مــعــارضــة  يــتــغــنــى بــبــعــض األنـــاشـــيـــد ســلــيــمــة الــمــعــنــى، قـــاصـــدً
غــنــاء الــصــوفــيــة بــمــثــل قــصــائــد الــبــوصــيــري وغــيــرهــا، وســجــل ذلــك في 
ثم  الدف،  على  الضرب  معه  قُرن  حتى  قليالً  إال  يلبث  فلم  شريط، 
األعــــراس، عــلــى أســـاس أن  األمـــر فــي حــفــالت  أول  اســتــعــمــلــوه فــي 
وانتشر  نــســخ،  منه  واستنسخت  الشريط  شــاع  ثــم  فيها،  جــائــز  الــدف 
ا،  ونهارً ليالً  إليه  يستمعون  وأخذوا  البيوت  من  كثير  في  استعماله 

وهجيراهم»(١). سلواهم  ذلك  وصار  مناسبة،  وبغير  بمناسبة 

عـــن  لــــبــــحــــث  ا بــــــدأ  األشــــــرطــــــة،  هــــــذه  مــــثــــل  راجـــــــت  أن  «وبـــــعـــــد 
خــدمــة االســتــريــو، ومـــا يــعــرف  دخــل عــلــى الــشــريــط  فــأُ الــمــحــســنــات، 
وأوقـــــــع فــــي الـــنـــفـــس،  لـــــصـــــوت، فــــخــــرج الــــصــــوت أجــــمــــل  بــــصــــد ا
أصــواتــهــم  أن  جـــد  فـــوُ اإلنـــشـــاد،  فـــي  والــصــبــيــة  األطـــفـــال  ـــربـــت  جُ ثـــم 
ـــجـــلـــت  لـــــفـــــؤاد الــــمــــهــــمــــوم، فـــسُ تـــــهـــــن أعـــــــذب وأســــــــرع إلــــــى ا وأصـــــوا

انظر: تحريم آالت الطرب للشيخ األلباني۴ ص١٨١-١٨٢ باختصار.   (١)

٢٩٦ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a
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فــوجــدت  األنـــاشـــيـــد بــتــلــك األصـــــوات الـــعـــذبـــة فـــي كــلــمــات رقـــيـــقـــة، 
وهــديــر الــمــاء، مــع  ـــا أكــثــر، فــأضــيــف إلــيــهــا تــغــريــد الــعــصــافــيــر،  رواجً
ـــا  رواجً نــوع تــمــثــيــل وجــمــاعــة مــن األطــفــال فــتــيــات وفــتــيــان، فــالقــت 
ولم  المسلمين،  بيوت  عامة  ودخلت  قبل،  من  يحصل  لم  وقبوالً 

إال الــقــلــيــل. يــســلــم مــنــهــا 
األمــر إلــى نــشــأة فــرق مــتــخــصــصــة لــإلنــشــاد الــجــمــاعــي  ثــم تــطــور 
وأدخــــلــــوا بــعــض  الـــــدول الـــعـــربـــيـــة كـــالـــكـــويـــت وقـــطـــر،  فـــي عــــدد مـــن 
ــــع فــــي إنــــشــــادهــــم صـــــوت الـــطـــبـــل  ــــمِ الـــمـــحـــســـنـــات الـــصـــوتـــيـــة حـــتـــى سُ
وتطور  الشباب،  من  عريض  قطاع  بين  كذلك  وانتشرت  والناي، 

األمــر إلــى تــمــثــيــل الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة عــن طــريــق اإلنــشــاد.
واتــســع الــخــرق، وعــظــم الــخــطــب، فــصــور كــل هــذا عــلــى أشــرطــة 
فـــيـــديـــو أصـــبـــحـــت حـــديـــث الـــمـــجـــالـــس لــلــقــاصــي والــــدانــــي، وامـــتـــألت 
مــحــالت بــيــع األشـــرطـــة بــالــمــئــات، بـــل األلــــوف مـــن األســـمـــاء مـــا بــيــن 
دون   – جميالت  فتيات  باستخدام  األمــر  اتــســع  ثــم  ومــرئــي،  مسموع 
البلوغ – في األناشيد، وقد كُشفت مواضع فاتنة من أجسادهن، على 

إسالمية.  – زعموها   – بأناشيد  فيُنشدون  الصبية  مع  البحر  شاطئ 
األمـــر فـــي ريـــاض األطـــفـــال، والـــمـــراحـــل األولـــى  هـــذا   وســـر
مــن الــتــعــلــيــم؛ بــل حــتــى الــمــراحــل الــعــلــيــا، وتــداولــتــه حــلــقــات تــحــفــيــظ 
جــذب الــشــبــاب،  الــقــرآن فــي بــعــض األمــاكــن مــن بــاب الــدعــوة إلــى 
المدارس،  وأنشطة  الصيفية،  والمراكز  االستراحات،  عن  ناهيك 
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والمرئيات  الصوتيات  هذه  بمثل  البيوت  من  كثير  امتالء  عن  فضالً 
مــن األنــاشــيــد.

هــــذا، بـــل تـــطـــور فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر،  ولـــم يــقــف األمــــر عــنــد 
ـــاق مـــن حـــيـــث تــرقــيــق  فـــأصـــبـــحـــت األنـــاشـــيـــد مـــشـــابـــهـــة ألغـــانـــي الـــفـــسَّ
ـــنـــشـــد عـــلـــى غــــالف الـــشـــريـــط، وعــمــل  ووضــــع صــــورة الـــمُ الـــصـــوت، 
لـــــــذي يــــحــــوي مـــخـــالـــفـــات مــــن حــيــث  لــــفــــيــــديــــو كـــلـــيـــب) مـــعـــهـــا، وا (ا
واآلالت  المعازف  استعمال  حيث  ومن  اق،  والفسَّ النساء  وجود 
ــشــبــه  الــمــوســيــقــيــة، وأحــســنــهــم حـــاالً مــن يــســتــعــمــل الــمــؤثــرات الــتــي تُ
ـــســـمـــونـــهـــا (إيـــقـــاعـــات  ويُ الـــمـــوســـيـــقـــيـــة،  اآلالت  وأثـــرهـــا  صـــوتـــهـــا  فـــي 
عــن  ــبــحــث  يُ بــل  اعــتــبــار؛  أي  لــلــمــعــانــي  يــعــد  ولــم  بــشــريــة)،  بــأصــوات 

الــلــحــن والــمــؤثــرات.
العلمية  المسموعة  المواد  من  غيرها  على  األناشيد  طغت  وقد 
والــنــافــعــة، وكــثــرت الــفــرق اإلنــشــاديــة فــي الــعــالــم اإلســـالمـــي، ولــم 
الــجــرائــد والــمــجــالت  تــتــردد تــلــك الــفــرق فــي نــشــر صــور فــريــقــهــا فــي 
هــدي الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ــعــلــن كــثــيــر مــنــهــا مــخــالــفــة  يُ بــلــبــاس مــوحــد، ووجـــوه 

.(١ بــحــلــق لــحــاهــم وإســبــال ثــيــابــهــم»(
«وبـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء يـــرجـــعـــون الــنــشــيــد اإلســـالمـــي إلــــى الــنــشــيــد 
الــصــوفــي الــذي نــشــأ فــي الــقــرن الــثــانــي الــهــجــري فــي بــغــداد، وكــانــوا 

حكم النشيد اإلسالمي لألخت حنان بنت علي اليماني ص٦٤-٦٦ بتصرف.   (١)

٢٩٨ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a
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ـــجـــعـــل عـــلـــى شـــكـــل أنــاشــيــد  ـــســـمـــونـــه (الـــتـــغـــبـــيـــر)، وخـــاصـــة عـــنـــدمـــا تُ يُ
يــــن،  ـــســـمـــى (إســــالمــــيــــة) فـــهـــذا لـــيـــس لــــه أصــــل فــــي الــــدِّ جـــمـــاعـــيـــة، وتُ
– عــضــو هــيــئــة  فــوزان الــفــوزان  بــن  الــشــيــخ صــالــح  بــذلــك  ومــمــن قــال 

.(١ كــبــار الــعــلــمــاء – (
«وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــقـــاصـــد فـــــإن الـــمـــتـــتـــبـــع ألحـــــــوال الـــمـــنـــشـــديـــن، 
الدعوة  وسائل  من  وسيلة  النشيد  يتخذون  أنهم  يجد  ومقابالتهم 
ويطلبون  بل  المحرم؛  الغناء  عن  بديالً  ويعتبرونه  العصر  هذا  في 
يــجــعــل  مــمــا  الــمــرضــيــة،  الــصــورة  عــلــى  إخــراجــه  فــي  الــتــوفــيــق  اهللا  مــن 
هـــذا الــنــشــيــد بـــهـــذا الــمــقــصــد مـــوافـــق لــلــســمــاع الـــصـــوفـــي فـــي الــتــعــبــد 
وقـــد أدخــلــوا اإليــقــاع الــمــؤثــر عــلــى الــنــشــيــد فــلــم  والــتــقــرب، خــاصــة 

واهللا الــمــســتــعــان. ــذكــر.  يُ يــعــد بــيــنــهــمــا فــرق 


المنشدين  قبل  من  جاء  (إسالمي)  بأنه  للنشيد  الوصف  هذا 
وأنها  المشروعية،  صفة  إعطائها  باب  من  لألناشيد،  والمروجين 
ا مـــن الــعــلــمــاء اعــتــرضــوا  لــيــســت مــثــل الــغــنــاء الــمــحــرم، ولــكــن كــثــيــرً

:(٢ ومــن هــؤالء الــعــلــمــاء»( هــذا االســم،  عــلــى 
قال: «وأما  حيث  التويجري۴،  اهللا  عبد  بن  حمود  الشيخ   -

انظر: البيان المفيد عن حكم التمثيل واألناشيد لعبد اهللا السليماني ص٤٩.   (١)
حكم النشيد اإلسالمي لألخت حنان بنت علي اليماني ص٦٨.   (٢)



٣٠٠

٨-٦-٢٠١٧

تــســمــيــة األنــاشــيــد الــجــمــاعــيــة الــمــلــحــنــة بــألــحــان الــغــنــاء بــاســم األنــاشــيــد 
اإلســـالمـــيـــة فـــهـــو خـــطـــأ؛ ألن األنـــاشـــيـــد الــجــمــاعــيــة الــمــلــحــنــة بــألــحــان 
الــغــنــاء مــن الــمــحــدثــات، والــمــحــدثــات ليست مــن األمــور اإلســالمــيــة، 
وإنــمــا هــي مــن األعــمــال الــتــي يــجــب ردهــا والــمــنــع مــنــهــا، عــمــالً بــقــول 

 .(٢)(١)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ فِيهَ  لَيْسَ  ا  مَ ا  ذَ هَ ا  نَ رِ مْ أَ فِيْ  ثَ  دَ أَحْ نْ  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
باسم  الغناء  بألحان  الملحنة  األناشيد  تسمية  «إن   :  

وخــطــيــرة: جــدا  األنــاشــيــد اإلســالمــيــة يــلــزم عــلــيــهــا لــوازم ســيــئــة 
وهــذا  : جــعــل هــذه الــبــدعــة مــن أمــور اإلســالم ومــكــمــالتــه، 
االســـتـــدراك عــلــى الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة، ويــتــضــمــن الــقــول  يــتــضــمــن 

بــأنــه لــم تــكــن كــامــلــة فــي عــهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص.
 ﴾N M L K﴿ تــعــالــى:  اهللا  قــول  مــعــارضــة   :
اآليــة الــكــريــمــة الــنــص عــلــى إكــمــال الــديــن  [الــمــائــدة:٣]. فــفــي هــذه 
لــــقــــول بـــــأن األنــــاشــــيــــد الـــمـــلـــحـــنـــة أنـــاشـــيـــد إســـالمـــيـــة  لـــهـــذه اآليــــــة، وا
ليست  التي  األناشيد  بإضافة  وذلك  النص،  هذا  معارضة  يتضمن 

ا مــنــه. مــن ديــن اإلســالم إلــى ديــن اإلســالم، وجــعــلــهــا جــزءً
أمور  من  أمر  إهمال  إلى  وأصحابه  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  نسبة   :

اإلســالم، وتــرك الــعــمــل بــه.
إقامة الدليل على المنع من األناشيد الملحنة والتمثيل للشيخ حمود التويجري ص٨.   (١)

صحيح البخاري برقم ٢٦٩٧، وصحيح مسلم برقم ١٧١٨.   (٢)

٣٠٠ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a



٣٠١

٨-٦-٢٠١٧

الــغــنــاء،  بــألــحــان  الــمــلــحــنــة  األنــاشــيــد  بــدعــة  اســتــحــســان   :
.(١ وإدخــالــهــا فــي أمــور اإلســالم»(

حبيب،  ابن  رواه  ما  كتاب (االعتصام)  في  الشاطبي  ذكر  وقد 
بـــتـــدع فــي  ـــا يـــقـــول: مـــن ا عـــن ابـــن الــمــاجــشــون قــــال: «ســمــعــت مـــالـــكً
الــرســالــة؛  خــان  املسو هيلع هللا ىلص  مــحــمــدً أن  زعــم  حــســنــة؛  يــراهــا  بــدعــة  اإلســـالم 
يــومــئــذ  يـــكـــن  لـــم  فـــمـــا  ﴿N M L K﴾؛  يـــقـــول:  اهللا  ألن 

.(٢ ديــنًــا»( ديــنًــا، فــال يــكــون الــيــوم 
عــلــى  الـــفـــوزان  فــــوزان  بـــن  صـــالـــح  الــشــيــخ  اعـــتـــرض  وكـــذلـــك   -
هـــذه الــتــســمــيــة فـــي عـــدة مـــواضـــع، فـــقـــال: «وتــســمــيــة هـــذه األنــاشــيــد 
فــيــه  لـــيـــس  اإلســــــالم  ألن  خـــاطـــئـــة؛  تـــســـمـــيـــة  إســـالمـــيـــة  أنـــاشـــيـــد  بـــأنـــهـــا 
وتــعــلــم  لــــقــــرآن،  ا وتـــــالوة  اهللا،  ذكــــر  فـــيـــه  وإنـــمـــا  إســـالمـــيـــة،  أنـــاشـــيـــد 

.(٣ الــعــلــم الــنــافــع»(
إســالمــيــة  أنـــاشـــيـــد   – الــتــســمــيــة  آخــــر: «هــــذه  مـــوضـــع  فـــي  وقــــال 
ــســمــى  يُ مــــا  هـــنـــاك  فـــلـــيـــس  حــــادثــــة،  تـــســـمـــيـــة  وهــــي  صـــحـــيـــحـــة،  غـــيـــر   –
بـــاألنـــاشـــيـــد اإلســـالمـــيـــة فـــي كـــتـــب الـــســـلـــف ومــــن يـــعـــتـــد بـــقـــولـــهـــم مــن 
األناشيد  يتخذون  الذين  هم  الصوفية  أن  والمعروف  العلم،  أهل 
إقامة الدليل على المنع من األناشيد الملحنة والتمثيل للشيخ حمود التويجري ص٨-  (١)

١٠ باختصار. 
االعتصام (٦٥/١).   (٢)

الخطب المنبرية في المناسبات العصرية للشيخ صالح الفوزان (١١٣/٢).   (٣)



٣٠٢

٨-٦-٢٠١٧

األحــزاب  وفــي وقــتــنــا لــمــا كــثــرت  ديــنًــا، وهــو مــا يــســمــونــه بــالــســمــاع، 
قــد  حــمــاســيــة،  أنــاشــيــد  جــمــاعــة  أو  حـــزب  لــكــل  صـــار  والـــجـــمـــاعـــات 

.(١ ال صــحــة لــهــا»( وهــذه الــتــســمــيــة  ــســمــونــهــا بــاألنــاشــيــد اإلســالمــيــة،  يُ


األلباني۴  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  ذلك  إلى  ذهب  وقد 
وكذلك  الفوزان،  فوزان  بن  صالح  والشيخ  له،  الجديد  القول  في 
لــــقــــول اآلخــــــر لـــــه، وغــــيــــرهــــم مــن  بـــــن عـــثـــيـــمـــيـــن۴ فــــي ا الـــشـــيـــخ ا
بالسماع  له  ا  إلحاقً وذلك  العصر،  علماء  من  والمحدثين  الفقهاء 

أو الــغــنــاء الــمــحــرم. الــصــوفــي، 


الصوفي  الغناء  حكم  بين  أن  بعد  األلباني۴  الشيخ  قال   -
وأدلــــة تــحــريــمــه: «مـــن أجـــل ذلـــك حـــرم الــعــلــمــاء الــغــنــاء الــصــوفــي، 
فـــإذا اســتــحــضــر الــقــارئ فــي بــالــه  ــلــيــه،  واشــتــد إنــكــارهــم عــلــى مــســتــحِّ
حــيــث  مــن  فـــرق  ال  أنـــه  وضـــوح  بــكــل  لــه  تــبــيــن  الــقــويــة  األصـــول  هـــذه 
واألنـــاشـــيـــد الـــديـــنـــيـــة؛ بـــل قـــد تــكــون  الــحــكــم بــيــن الـــغـــنـــاء الـــصـــوفـــي، 
فـــي هــــذه آفــــة أخـــــر، وهــــي أنـــهـــا قـــد تــلــحــن عـــلـــى ألـــحـــان األغـــانـــي 
الــغــربــيــة  أو  الــشــرقــيــة  الــمــوســيــقــيــة  الــقــوانــيــن  عــلــى  وتـــوقـــع  الــمــاجــنــة، 
النشيد  حكم  كتاب  عن  نقالًً   ، ١٤١٨/١١/٧هـــــ  العدد (١٦٣٢)   الــدعــوة  مجلة  انظر:   (١)

اإلسالمي لألخت حنان اليماني ص٧٠.

٣٠٢ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a



٣٠٣

٨-٦-٢٠١٧

ـــخـــرجـــهـــم عــــن طــــورهــــم،  لــــتــــي تــــطــــرب الـــســـامـــعـــيـــن وتـــرقـــصـــهـــم، وتُ ا
فــيــكــون الــمــقــصــود هـــو الــلــحــن والـــطـــرب، ولــيــس الــنــشــيــد بـــالـــذات، 
وقــد يــنــتــج  ــان،  ــجَّ جــديــدة وهــي الــتــشــبــه بــالــكــفــار والــمُ وهــذه مــخــالــفــة 
عن  إعراضهم  في  بهم  التشبه  وهي   أخر مخالفة  ذلك  وراء  من 
الـــقـــرآن، وهــجــرهــم إيــــاه، فــيــدخــلــون فـــي عــمــوم شــكــو الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

 ® ¬ « ª © ¨﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  كــمــا  قـــومـــه،  مـــن 
.(١ )«[٣٠ [الــفــرقــان:  ﴾² ± ° ¯

التنبيه  ينبغي  «ومما  الفوزان:  فوزان  بن  صالح  الشيخ  وقال   -
عليها  مسجلة  أشرطة  من  المتديِّن  الشباب  بين  تداوله  كثر  ما  عليه: 
أنــاشــيــد بـــأصـــوات جــمــاعــيــة يــســمــونــهــا (األنـــاشـــيـــد اإلســـالمـــيـــة) وهــي 
معارض  في  وتباع  فاتنة،  بأصوات  تكون  وربما  األغاني،  من  نوع 
الــتــســجــيــالت مـــع أشـــرطـــة تــســجــيــل الـــقـــرآن الـــكـــريـــم والــمــحــاضــرات 
الــديــنــيــة.. أمـــا األنـــاشـــيـــد فــهــي مـــن ديـــن الــصــوفــيــة الــمــبــتــدعــة، الــذيــن 
يــن فــيــه تــشــبــه  ــا، واتــخــاذ األنــاشــيــد مــن الــدِّ ا ولــعــبً اتــخــذوا ديــنــهــم لــهــوً
بـــالـــنـــصـــار الـــذيـــن جــعــلــوا ديــنــهــم بــالــتــرانــيــم الــجــمــاعــيــة والــنــغــمــات 
الــــمــــطــــربــــة. فــــالــــواجــــب الـــــحـــــذر مـــــن هــــــذه األنـــــاشـــــيـــــد، ومــــنــــع بــيــعــهــا 
تهييج  من  األناشيد  هذه  تشتمل  قد  ما  ذلك  على  عالوة  وتداولها، 

المسلمين»(٢). بين  والتحريش  المتهور،  بالحماس  الفتنة 
تحريم آالت الطرب ص١٨١.   (١)

الخطب المنبرية (١٨٤/٣-١٨٥).   (٢)



٣٠٤

٨-٦-٢٠١٧

إنشاد  اإلسالمي  «اإلنشاد  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  وقال   -
مواعظ  إلى  عنه  العدول  ينبغي  ولهذا  الصوفية،  ابتدعته  مما  مبتدع 
لــيــســتــعــان  الــحــرب  مــواطــن  فــي  يــكــون  أن  إال  اللَّهم  والــســنــة،  الــقــرآن 
وإذا  حــســن،  فــهــذا  تــعــالــى  اهللا  ســبــيــل  فــي  والــجــهــاد  اإلقـــدام  عــلــى  بــه 

.(١ اجــتــمــع مــعــه دف كــان أبــعــد عــن الــصــواب»(


ZÔ‹Ì @b‡i @ÜÓëb„˛a @·Ìäzm @Û‹« @ÊÏ‹ˆb‘€a @fiÜnça

األدلــة  جـــاءت  وقــد  الــغــنــاء،  أنـــواع  مــن  نــوع  الــنــشــيــد  أن   : «أوالً
صــح  مــا  إال  الــتــحــريــم  مــن  ــســتــثــنــى  يُ وال  الــغــنــاء،  بــتــحــريــم  الــصــحــيــحــة 
ووقـــتًـــا  ا  ــــداء، فـــيـــقـــتـــصـــر عـــلـــيـــه قــــــدرً الـــدلـــيـــل عـــلـــى تـــخـــصـــيـــصـــه كــــالــــحُ
ال  أن  الــقــيــاس  شـــروط  مــن  أن  إذ  غــيــره؛  عــلــيــه  ــقــاس  يُ وال  وكــيــفــيــة، 
ــداء مــســتــثــنــى مــن  يــكــون الــمــقــيــس عــلــيــه مــشــتــقــا مــن أصــل عــام، والــحُ
النشيد  فيبقى  غيره،  أو  النشيد  عليه  يُقاس  فال  الغناء،  تحريم  أصل 
يــخــصــصــه،  دلــيــل  يــأتــي  حــتــى   – الــغــنــاء  تــحــريــم  وهــو   – األصــل  عــلــى 

.(٢ وال دلــيــل»(
عــنــد  ــعــرف  يُ يــكــن  ولم  الــمــحــدثــة،  األمور  مــن  الــنــشــيــد  أن  «ثانيًا: 

فتاو الشيخ محمد بن عثيمين۴، جمع أشرف عبدالمقصود (١٣٥/١).   (١)
الفوزان (٣١٢/١-٣١٥)  فــوزان  بن  صالح  للشيخ  الكتاب  بعض  ألخطاء  البيان  انظر:   (٢)

بتصرف واختصار. 

٣٠٤ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a



٣٠٥

٨-٦-٢٠١٧

سواه  وما  الكريم،  القرآن  سماع  غير  سماع  على  اجتماع  السلف 
والــنــشــيــد أشــبــه بــســمــاع الــمــتــصــوفــة   ،(١ ــحــدث مــذمــوم»( فــهــو ســمــاع مُ

ووجــه الــمــشــابــهــة بــيــنــهــمــا ظــاهــر فــي أمــور، مــنــهــا: الــبــدعــي، 
سلف  يعرفه  لم  محدث  الصوفي  والسماع  النشيد  من  كال  أن   -١

األمــة: هــذه 
ــــفٍ ــــلَ ـــــــنْ سَ ـــــــاعٍ مَ ـــــــبَ ــــــي اتِّ ـــــرٍ فِ ـــــيْ ــــــــــلُّ خَ كُ ــــفٍوَ ــــلَ ـــــــنْ خَ اعٍ مِ ــــــــتِــــــــدَ ـــــــرٍّ فِــــــي ابْ ــــــــــلُّ شَ كُ وَ

 – اهللا  إلـــى  بـــه  يــتــقــرب  مــمــا  الــنــشــيــد  فـــإن  الــمــقــصــد،  حــيــث  مـــن   -٢
وهـــذا مـــأخـــوذ مـــن قــولــهــم: «إنـــهـــا –  مــثــل الــســمــاع الـــصـــوفـــي– 
جـــذوة  الــنــفــس  فـــي  وتـــوقـــد  الـــحـــمـــاس،  تــلــهــب   – األنـــاشـــيـــد  أي 
الــمــعــصــيــة.  مـــن  أشـــد  الــبــدعــة  أن  الــمــعــلــوم  ومـــن   ،(٢ اإليــــمــــان»(
لــصــالح  الــقــاصــديــن  ســمــاع  ۴: «فـــأمـــا  اإلســــالم  شــيــخ  قـــال 
وإمــا  الــقــلــوب فــي االجــتــمــاع عــلــى ذلــك إمــا نــشــيــد مـــجـــرد،... 
بــالــتــصــفــيــق ونــحــو ذلــك فــهــو الــســمــاع الــمــحــدث فــي اإلســـالم، 
أحـــدث بــعــد ذهـــاب الـــقـــرون الــثــالثــة الــذيــن أثــنــى عــلــيــهــم  فــإنــه 

.(٣ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص...»(
الـــصـــوفـــي  والــــســــمــــاع  الـــنـــشـــيـــد  مــــن  فــــكــــال  األداء  حـــيـــث  ومـــــن   -٣

انظر: مجموع فتاو ابن تيمية۴ (٦٢٧/١١-٦٢٩) بتصرف.   (١)
البيان المفيد، مناقشة حول األناشيد للشيخ صالح األطرم ص٧٣، نقالً عن كتاب حكم   (٢)

النشيد اإلسالمي لألخت حنان اليماني ص٨٣. 
 .(٥٩١/١١) مجموع الفتاو  (٣)



٣٠٦

٨-٦-٢٠١٧

السماع  إن  بل  فاتنة،  جماعية  ناعمة  ملحنة  بأصوات  يُؤديان 
اليوم  النشيد  تطور  وقد  الموسيقية،  باآلالت   يُؤد الصوفي 

األداء لــحــنًــا وآلــة. ــشــابــه الــســمــاع الــصــوفــي فــي  يُ حــتــى أصــبــح 
أو  فــيــهــا  إمــا  شــرعــي؛  مــحــظــور  مــن  ال تــخــلــو  األنــاشــيــد  أن  ــا:  ثــالــثً

ومــن هــذه الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة: مــصــاحــبًــا لــهــا، 
الــعــود  لــضــرب  مــنــاســبــة  بــنــغــمــات  الــمــطــرب  الــغــنــائــي  الــتــلــحــيــن   -١

والــمــوســيــقــى مــعــهــا.
٢- الــصــوت الــجــمــاعــي بــتــلــحــيــن.

إلطــــراب  األنـــاشـــيـــد  هــــذه  فـــي  الـــنـــاعـــمـــة  األصــــــوات  اســـتـــخـــدام   -٣
الــســامــعــيــن.

٤- اتــخــاذه عــادة واالســتــمــرار عــلــيــهــا، والــمــطــالــبــة بــإفــراده بــالــعــنــايــة 
واإلخــراج.

ــا مــن أســالــيــب الــدعــوة. ٥- اتــخــاذه أســلــوبً
الـــقـــرآن  اســـتـــعـــمـــال  مـــن  أكـــثـــر  الـــســـامـــعـــيـــن  فـــي  لـــلـــتـــأثـــيـــر  اتــــخــــاذه   -٦

والــحــديــث لــذلــك. 
 .(١ ــبــن عــلــى أســس ســلــيــمــة( يُ ٧- األنــاشــيــد الــمــتــضــمــنــة لــحــمــاس لــم 

البيان المفيد، مناقشة حول األناشيد للشيخ صالح األطرم ص٧١-٧٢ نقالً عن كتاب   (١)
حكم النشيد اإلسالمي لألخت حنان اليماني ص٨٣-٨٤. 

٣٠٦ÚÓfl˝ç⁄a @ÜÓëb„˛a



٣٠٧

٨-٦-٢٠١٧



والنظر  جهة،  من  ومناقشتها  القولين  أدلة  في  النظر  خالل  من 
بالنشيد  اليوم  يُعرف  ما  أن  يتبين   ،أخر جهة  من  النشيد  حقيقة  في 
اإلســالمــي أنــواع مــتــبــايــنــة ومــخــتــلــفــة؛ مــن جــهــة الــلــحــن، والــكــلــمــات، 
والــمــقــاصــد، وطــريــقــة اإلنــشــاد، واالســتــمــاع تــتــنــازعــه أصــول ثــالثــة: 
أصــل،  الــصــوفــي  والــســمــاع  أصل،  والــغــنــاء  أصل،  والــنــصــب  ــداء  الــحُ
أحـــد هـــذه األصــــول، وشــابــهــه فـــي الــصــفــة  وافـــق مـــن األنـــاشـــيـــد  فــمــا 
لــحــق بــه فــي الــحــكــم بــنــاءً عــلــى الــقــاعــدة الــقــيــاســيــة فــي الــفــرع الــذي  أُ

.(١ ــا( ــلــحــق بــأكــثــرهــا شــبــهً يُ يــتــنــازعــه أكــثــر مــن أصــل، فــإنــه 
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 
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انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة اإلسالمية للشيخ صالح الغزالي ص١٧٤-١٧٥   (١)
بتصرف، وحكم النشيد اإلسالمي لحنان بنت علي اليماني ص٦٣-٨٤. 



٣٠٨

٨-٦-٢٠١٧
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٣٠٩

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة الثالثة والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
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.[١٣-١٩ [لقمان:    ﴾ç   æ  å  ä  ã
الــحــكــيــم  لــقــمــان  عــن  اهللا تــعــالــى  حــكــاهــا  قــد  نــافــعــة  وصــايــا  هــذه 
واخــتــلــف الــســلــف فــي لــقــمــان عــلــيــه  ويــقــتــدوا بــهــا،  لــيــمــتــثــلــهــا الــنــاس 

الكلمة الثالثة والثالثون
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قولين،  على  نبوة؟  غير  من  ا  صالحً ا  عبدً أو  نبيًا،  كان  هل  السالم، 
واألكــثــر عــلــى الــثــانــي.

وصــيــة لــقــمــان لــولــده، وهــو لــقــمــان بــن  ا عــن  يــقــول تــعــالــى مــخــبــرً
وقد  السهيلي،  حكاه  قول  في  ثاران  ابنه  واسم  سدون،  بن  عنقاء 
العلم  هي  والحكمة  الحكمة،  آتاه  فإنه  الذكر  بأحسن  تعالى  ذكره 
[بــالــحــق] عــلــى وجــهــه وحــكــمــتــه، فــهــي الــعــلــم بــاألحــكــام ومــعــرفــة مــا 
يكون  وال  ا  عالمً اإلنسان  يكون  فقد  واإلحكام،  األسرار  من  فيها 
ــا، وأمــا الــحــكــمــة فــهــي مــســتــلــزمــة لــلــعــلــم، بــل ولــلــعــمــل، ولــهــذا  حــكــيــمً

فــســرت الــحــكــمــة بــالــعــلــم الــنــافــع، والــعــمــل الــصــالــح.
عــلــيــه  لــنــاس  ا أشــفــق  هــو  الــذي  ولــده  يــوصــي  الــحــكــيــم  ولــقــمــان 
ولـــهـــذا  يـــعـــرف،  مـــا  أفـــضـــل  يــمــنــحــه  أن  حـــقـــيـــق  فـــهـــو  لـــيـــه،  إ وأحـــبـــهـــم 
قـــال  ثـــم  ـــا،  شـــيـــئً بـــه  يـــشـــرك  وال  وحــــده  اهللا  يـــعـــبـــد  بــــأن  أوالً  أوصـــــاه 

.﴾  D  C   B  A   ﴿ لــه:  ا  مــحــذرً
رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد اهللاگ 
قال: لما نزلت: ﴿! " # $ % & ﴾ [األنعام:٢٨] 
شق ذلك على أصحاب النبيملسو هيلع هللا ىلص، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
 : انَ مَ لُقْ لِ  وْ قَ إِلَى  عُونَ  مَ تَسْ الَ  أَ  ، اكَ بِذَ لَيْسَ  هُ  «إِنَّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  فقال 

.(١)«﴾E  D  C   B  A  @ ?  >  =  <﴿
صحيح البخاري برقم ٦٩١٨، وصحيح مسلم برقم ١٢٤.   (١)

٣١٠·Óÿßa @Êb‡‘€ @bÌbïÎ
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  ســـوَّ مــمــن  وأبـــشـــع  أفــظــع  ال  أنـــه  ــا  عــظــيــمً الـــشـــرك  كـــون  ووجـــه 
مــن  يــمــلــك  ال  الذي    وسوَّ الرقاب،  لــمــالــك  تراب،  من  الــمــخــلــوق 
 الــنــاقــص الــفــقــيــر مــن جــمــيــع  األمــر كــلــه، وســوَّ ــا بــمــن لــه  األمــر شــيــئً
 مــن لــم  الــوجــوه بــالــرب الــكــامــل الــغــنــي مــن جــمــيــع الــوجــوه، وســوَّ
ديــنــهــم  في  نــعــمــة  من  بــالــخــلــق  ما  بالذي  الــنــعــم  من  ذرة  بــمــثــقــال  ــنــعــم  يُ
السوء  يصرف  وال  منه،  إال  وأبدانهم  وقلوبهم  وأخراهم  ودنياهم 
ا  ظلمً أعظم  هناك  وهل  شيء؟  الظلم  هذا  من  أعظم  فهل  هو،  إال 
[فجعلها  الشريفة  بنفسه  فذهب  وتوحيده  لعبادته  اهللا  خلقه  ممن 
فــظــلــم  ــا،  شــيــئً  يــســو ال  لــمــن  عـــابـــدة  جــعــلــهــا  الـــمـــراتـــب]؛  أخـــس  فـــي 

ا. ــا كــبــيــرً نــفــســه ظــلــمً

كــمــا  بــالــوالــديــن،  الــبــر  وحــده  اهللا  بــعــبــادة  إيــاه  بــوصــيــتــه  قــرن  ثــم 
 ﴾  on  m  l  k  j  i  h  g  f﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
ا مـــا يـــقـــرن تــعــالــى بــيــن ذلـــك فـــي الـــقـــرآن،   [اإلســــــــراء:٣٢]. وكـــثـــيـــرً
وجـــعـــلـــنـــاهـــا  إلــــيــــه  عـــهـــدنـــا  أي   ﴾  H  G  F﴿ فــــقــــولــــه: 
فوصيناه  ال؟  أم  حفظها  وهل  بها،  القيام  عن  سنسأله  عنده،  وصية 
حقوقي،  وأداء  بعبوديتي،  بالقيام  لي)  (اشكر  له:  وقلنا  (بوالديه) 
بـــاإلحـــســـان  ولـــوالـــديـــك  مــعــصــيــتــي،  عـــلـــى  بــنــعــمــتــي  تــســتــعــيــن  ال  وأن 
لــــفــــعــــل الـــجـــمـــيـــل،  لـــــكـــــالم الـــلـــطـــيـــف، وا لــــلــــيــــن، وا إلـــيـــهـــمـــا بــــالــــقــــول ا
] وإجــاللــهــمــا، والــقــيــام بــمــؤونــتــهــمــا،  [وإكــرامــهــمــا والــتــواضــع لــهــمــا 

واجــتــنــاب اإلســاءة إلــيــهــمــا مــن كــل وجــه بــالــقــول والــفــعــل.
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 I﴿ فقال:  األم،  في  الوالدين  لبر  الموجب  السبب  ذكر  ثم 
M﴾ أي مــشــقــة عــلــى مــشــقــة، فــال تـــزال تــالقــي الــمــشــاق   L  K   J
وتغير  والــثــقــل  والــضــعــف  والــمــرض  الــوحــم  مــن  نطفة  يــكــون  حــيــن  مــن 

الشديد. الوجع  ذلك  الوالدة  وجع  ثم  الحال، 
وضــعــه  بــعــد  وإرضـــاعـــه  تــربــيــتــه  أي   ﴾P  O  N﴿ قــولــه: 

 }  |  {  z  y﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  عــامــيــن،  فـــي 
استنبط  [البقرة:٢٣٣]. ومن ها هنا   ﴾  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 
ابــن عــبــاسک وغــيــره مــن األئــمــة أن أقــل مــدة الــحــمــل ســتــة أشــهــر؛ 
 ﴾/  .  -  ,  +﴿  :األخـــر اآليـــة  فــي  تــعــالــى  قــال  ألنــه 
ومشقتها  وتعبها  الوالدة  تربية  تعالى  يذكر  وإنما   [األحقاف:١٥]. 
ا لــيــذكــر الــولــد بــإحــســانــهــا الــمــتــقــدم إلــيــه، كــمــا  فــي ســهــرهــا لــيــالً ونــهــارً
[اإلســــــراء:٢٤].   ﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
[لــقــمــان:١٤]،   ﴾V  U   T  S    R  Q   ﴿ قــال:  ولــهــذا 

الجزاء. أوفر  ذلك  على  سأجزيك  فإني  أي 
 a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أن  عـــلـــى  الـــحـــرص  كـــل  عـــلـــيـــك  حـــرصـــا  إن  أي:   ﴾ e d  c  b
ذلــك  يــمــنــعــنــك  وال  ذلــك،  مــنــهــمــا  تــقــبــل  فــال  ديــنــهــمــا،  عــلــى  تــتــابــعــهــمــا 

 k  ﴿ إليهما  محسنًا  أي:  معروفًا،  الدنيا  في  تصاحبهما  أن  من 
  t  s    r  q  p  ﴿ الــمــؤمــنــيــن  يــعــنــي   ﴾o n  m  l

.﴾  w   v  u
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عــن  ســعــد  بـــن  مــصــعــب  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
أم  حــلــفــت  قــال:  مــن الــقــرآن الــكــريــم  آيــات  فــيــه  أبــيــهگ أنــه نــزلــت 
تــشــرب،  وال  تــأكــل  وال  بــديــنــه،  يــكــفــر  حــتــى  ا  أبـــدً تــكــلــمــه  ال  أن  ســعــد 
بهذا،  آمرك  وأنا  أمك،  وأنا  بوالديك  وصاك  اهللا  أن  زعمت  قالت: 
يُقال  لها  ابن  فقام  الجهد،  من  عليها  شي  غُ حتى  ا  ثالثً مكثت  قال: 
ک  اهللا  فــأنــزل   ، ســعــدٍ عــلــى  تــدعــو  فــجــعــلــت  فــســقــاهــا  لــه (عــمــارة) 

 a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :في القرآن هذه اآلية
.(١ )﴾i  h  g  f  e d  c  b

واهللا لــو كــانــت لــك مــئــة  روايــة أنــه قــال: «يــا أمــه: تــعــلــمــيــن  وفــي 
هــذا، فــإن شــئــت فــكــلــي،  ــا مــا تــركــت ديــنــي  ــا نــفــسً نــفــس فــخــرجــت نــفــسً

.(٢ وإن شــئــت ال تــأكــلــي، فــأكــلــت»(
 £  ¢  ¡ ے    ~  }  |   {   z  y﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
 ،﴾³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤
الــمــظــلــمــة  إن  أي   :﴾¡ ے    ~  }  |   {   z  y﴿ قــولــه: 
أي   :﴾®  ¬   «﴿ خــــــردل  حـــبـــة  مـــثـــقـــال  كــــانــــت  لــــو  الـــخـــطـــيـــئـــة  أو 
 وجـــاز الــقــســط  الــمــوازيــن  يــضــع  حــيــن  الــقــيــامــة  يـــوم  اهللا  أحــضــرهــا 
الــــذرة  تـــلـــك  كـــانـــت  ولــــو  فـــشـــر،  شــــرا  وإن  فـــخـــيـــر،  ا  خـــيـــرً إن  عــلــيــهــا، 
فــي  ذاهــــبــــة  غـــائـــبـــة  أو  صـــمـــاء  صـــخـــرة  داخـــــل  فــــي  مـــحـــجـــبـــة  مـــحـــصـــنـــة 

برقم ١٧٤٨.   (١)
تفسير ابن أبي حاتم۴ برقم ١٧١٦٤.   (٢)



٣١٤

٨-٦-٢٠١٧

عليه  تخفى  ال  ألنه  بها؛  يأتي  اهللا  فإن  األرض  أو  السموات  أرجاء 
األرض  فــي  وال  الــســمــوات  فــي  ذرة  مــثــقــال  عــنــه  يــعــزب  وال  خــافــيــة، 
األشــيــاء  عــلــيــه  تــخــفــى  فــال  الــعــلــم،  لــطــيــف  أي   ﴾³  ²  ±  °﴿
الــلــيــل  فــي  الــنــمــل  بــدبــيــب   ﴾³﴿ وتــضــاءلــت  ولــطــفــت  دقــت  وإن 
والــعــمــل  اهللا،  مـــراقـــبـــة  عـــلـــى  الـــحـــث  هــــذا  مـــن  والـــمـــقـــصـــود  الـــبـــهـــيـــم، 

أو كــثــر. بــطــاعــتــه مــهــمــا أمــكــن، والــتــرهــيــب مــن عــمــل الــقــبــيــح قــل 
وفــــروضــــهــــا  بــــحــــدودهــــا  أي   ﴾¸  ¶  μ﴿ قـــــــال:  ثـــــم 

 º   ¹﴿ الــبــدنــيــة،  الــعــبــادات  أكــبــر  وخــصــهــا ألنــهــا  وأوقــاتــهــا، 
 À  ¿  ¾﴿ وجــــهــــدك،  طـــاقـــتـــك  بـــحـــســـب  أي   ﴾½  ¼  »
أن  بــد  ال  الــمــنــكــر  عــن  والــنــاهــي  بــالــمــعــروف  اآلمــر  أن  عــلــم   ﴾Á
فــاعــالً  كــونــه  يــســتــلــزم  وذلـــك  بــالــصــبــر  فــأمــره   ،أذ الــنــاس  مــن  يــنــالــه 
هــذا تــكــمــيــل نــفــســه بــفــعــل  لــمــا يــأمــر بــه، كــافــا لــمــا يــنــهــى عــنــه، فــتــضــمــن 

الــخــيــر، وتــرك الــشــر، وتــكــمــيــل غــيــره بــذلــك بــأمــره ونــهــيــه.
 أذ عـــلـــى  الـــصـــبـــر  أن  أي   ﴾Ç  Æ    Å   Ä   Ã﴿ وقــــولــــه: 
ويــهــتــم  عــلــيــهــا  يــعــزم  الــتــي  األمــور  مــن  أي  األمــور،  عــزم  الــنــاس لــمــن 

إال أهــل الــعــزائــم. ــوفــق لــهــا  يُ وال  بــهــا، 
تـــعـــرض  ال  يـــــقـــــول:   ﴾Ì  Ë    Ê  É﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
لــهــم،  مــنــك  ا  احــتــقــارً كــلــمــوك،  أو  كــلــمــتــهــم  إذا  الــنــاس  عــن  بــوجــهــك 
كما  إليهم  وجهك  وابسط  جانبك،  لِنْ  أَ ولكن  عليهم،  ا  واستكبارً
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 .(١ )« ــقٍ ــلْ ــهٍ طَ جْ بِــوَ ــاكَ  خَ ــى أَ ــقَ ــلْ تَ نْ  لَــوْ أَ جــاء فــي الــحــديــث: «وَ
ا  جبارً ا  متكبرً جذالً  أي   ﴾Ñ    Ð  Ï  Î   Í  ﴿ تعالى:  قوله 

 Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ قـــال:  ولــهــذا  اهللا،  فــيــبــغــضــك  ذلــك  تــفــعــل  ال  ا،  عــنــيــدً
عــلــى  أي  فـــخـــور،  نــفــســه  فـــي  مــعــجــب  مــخــتــال  أي   ﴾Ù  Ø      ×

 Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  غــيــره، 
á à ß Þ Ý﴾ [اإلرساء: ٣٧].

ا  مــقــتــصــدً ـــا  مـــشـــيً امــــش  أي   ﴾Ý  Ü  Û﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ــا  وســطً عـــدالً  بــل  لــمــفــرط،  ا بــالــســريــع  وال  لــمــثــبــط،  ا بــالــبــطــيء  لــيــس 

بــيــن. بــيــن 
الــكــالم،  فــي  تــبــالــغ  ال  أي   ﴾à  ß  Þ  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 ä  ã    â ﴿ :وال ترفع صوتك فيما ال فائدة فيه؛ ولهذا قال
األصــــــوات  أقــــبــــح  إن  واحـــــــد:  وغــــيــــر  مـــجـــاهـــد  قـــــال   ،﴾æ  å
فــي  بــالــحــمــيــر  يــشــبــه  أنـــه  صــوتــه  رفـــع  مــن  غــايــة  أي  الــحــمــيــر،  لــصــوت 
الــتــشــبــيــه  وهــذا  اهللا تــعــالــى،  إلــى  بــغــيــض  هــو  هــذا  ومــع  ورفــعــه،  عــلــوه 
قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ألن  الذم؛  غاية  وذمه  تحريمه  يقضي  بالحمير 
.(٢ )« ءِ وْ السَّ ثَلُ  مَ لَنَا  لَيْسَ   ، يْئِهِ قَ فِي  ودُ  عُ يَ لْبِ  الْكَ كَ بَتِهِ  هِ فِي  ائِدُ  «الْعَ

وهـــذه الــوصــايــا الــتــي وصـــى بــهــا لــقــمــان الــحــكــيــم البــنــه تــجــمــع 
صحيح مسلم برقم ٢٦٢٦.   (١)

صحيح البخاري برقم ٦٩٧٥، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٠.   (٢)
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بها  يقرن  وصية  وكل  منها،  يذكر  لم  ما  وتستلزم  الحكم،  أمهات 
.(١ ا، وإلــى تــركــهــا إن كــانــت نــهــيًــا( مــا يــدعــو إلــى فــعــلــهــا إن كــانــت أمــرً

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 
J‡È√€q_<‰fvëÊ

عــبــدالــرحــٰمــن  الـــشـــيـــخ  وتــفــســيــر   ،(٥٣/١١-٥٩ ) كـــثـــيـــر۴  ابــــن  تــفــســيــر  انـــظـــر:   (١)
ص٦١٨-٦١٩.  الــســعــدي 
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الكلمة الرابعة والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
رواده  لـــه  الــمــعــاصــر (فـــنـــا)  الـــوقـــت  فـــي  أصـــبـــح  الــتــمــثــيــل  «فــــإن 
في  نشره  وسائل  اختالف  على  ومسرحياته  بمسلسالته  ومدارسه، 
النوادي،  وردهات  المسارح،  خشبات  وعلى  والتلفاز،  اإلذاعة، 
ــتــن بــه كــثــيــر  وفُ ا فــي حــيــاة الــمــســلــمــيــن،  ا كــبــيــرً فــصــار بــهــذا يــشــغــل حــيــزً

.(١ مــن الــنــاس»(
لـــذا كـــان مـــن الـــواجـــب بـــيـــان الــحــكــم الـــشـــرعـــي فـــيـــه، وهـــل هــو 
أو  لــــعــــبــــادات،  ا فــــي  ســـــواء  أقـــســـامـــه  جـــمـــيـــع  فـــيـــشـــمـــل  لــــذاتــــه،  مـــحـــرم 
موضوعه؟  بحسب  عليه  والحكم  اإلباحة،  أصله  أن  أم  العادات، 

فــيــتــنــزل الــحــكــم الــتــكــلــيــفــي عــلــيــه حــســب مــوضــوعــه؟ 
تــعــريــف  مــــن  بــــد  ال  حـــكـــمـــه  عــــن  الـــحـــديـــث  فــــي  أبـــــدأ  أن  وقـــبـــل 
ــــرف  عُ وقــــد  يــــدخــــل،  ال  ومــــا  فـــيـــه  يـــدخـــل  مــــا  ــــعــــرف  يُ حـــتـــى  الـــتـــمـــثـــيـــل 

التمثيل: حقيقته – تاريخه – حكمه، للشيخ بكر أبو زيد۴ ص٣ بتصرف.   (١)

الكلمة الرابعة والثالثون
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قــواعــد  عــلــى  يـــؤلـــف  مــنــظــوم،  أو  مــنــثــور  فــنــي  بـــأنـــه: «عـــمـــل  الــتــمــثــيــل 
.(١ ا لــلــعــبــرة»( ــا قــصــدً ــتَــلــقً ــخْ أو مُ ــا حــقــيــقــيــا،  خــاصــة لــيــمــثــل حــادثً

آلخـــر  شـــخـــص  بــــأنــــه: «مــــحــــاكــــاة  الـــتـــمـــثـــيـــل  يـــعـــرف  أن  ويـــمـــكـــن 
مــن  جــمــهــور  أمــام  مــســبــق  بــتــنــظــيــم  لــلــعــبــرة،  ا  قــصــدً خــيــالــي  أو  حــقــيــقــي 
٢). والــمــمــثــل هــو الــقــائــم بــأعــمــال الــتــمــثــيــل  حــضــروا لــرؤيــتــه( الــنــاس 

أمــام الــجــمــهــور مــن الــنــاس».
عــــــادات،  أو  عـــــبـــــادات،  إمـــــا  األعـــــمـــــال،  أن  الـــمـــعـــلـــوم  «ومــــــن 
واألصــل  اهللا،  شــرعــه  مــا  إال  مــنــهــا  يــشــرع  ال  الــعــبــادات  فــي  فــاألصــل 

اهللا. إال مــا حــظــره  فــي الــعــادات ال يــحــظــر مــنــهــا 
التمثيل  التعبد  سبيل  على  يكون  أن  التمثيل  يخلو  فال   :
الديني أو من باب االعتياد على سبيل اللهو والترفيه، فإن كان على 
و(التمثيل  ومورده،  النص  على  موقوفة  العبادات  فإن  التعبد،  سبيل 
ملة  مجامع  ومن  محدث،  سبيل  فهو  به،  للشريعة  عهد  ال  الديني) 
ــسَ فِــيــهِ  ــيْ ــا لَ ا مَ ـــذَ ـــا هَ نَ ـــرِ مْ ثَ فِـــيْ أَ ـــدَ حْ ـــنْ أَ اإلســـالم، قــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
الــمــدارس والــجــامــعــات مــن  فــي بــعــض  ولــهــذا فــمــا تــراه   .(٣)« دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ
فــرق لــلــتــمــثــيــل الــديــنــي، فــإن حــقــيــقــتــه (الــتــمــثــيــل الــبــدعــي) لــمــا عــلــمــت 
المنصوص  دائــرة  عن  ــا  خــارجً المسلمين   لــد وحــدوثــه  أصله،  من 

المعجم الوسيط (٨٥٤/٢).   (١)
إيقاف النبيل على حكم التمثيل للشيخ عبد السالم آل عبدالكريم۴ ص٢٠.   (٢)

سبق تخريجه ص ٣٠٠.   (٣)

٣١٨›Ór‡n€ a
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عــلــيــه بــدلــيــل شــرعــي، وأنـــه مــن ســبــيــل الــتــعــبــد لــد أهــل األوثـــان مــن 
فهو  بإطالق،  اإلسالم  في  له  أصل  فال   ،النصار ومبتدعة  اليونان، 
ا محدث، وكل أمر محدث في الدين فهو بدعة تضاهي الشريعة،  إذً
البدعي)،  (التمثيل  اسم  المطهر  الشرع  أصول  حسب  عليه  فصدق 
الكافرين،  اهللا  بأعداء  تشبه  فهذا  العادات  في  التمثيل  كان  إن  وأما 
وقــد نــهــيــنــا عــن الــتــشــبــه بــهــم، إذ لــم يــعــرف إال عــن طــريــقــهــم، والــنــهــي 
عـــن الــتــشــبــه بــهــم أمـــر بــمــخــالــفــتــهــم، وقـــد نــهــى اهللاچ عـــن الــخــوض 

 $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  فــيــه،  يــخــوضــون  فــيــمــا 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %
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[التوبة:٦٩].   ﴾C  B  A

 .(٢ )(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  وقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
: ذهب جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ 
األلباني۴،  الدين  ناصر  محمد  والشيخ  بــاز۴،  بن  عبدالعزيز 
والــشــيــخ صـــالـــح الــــفــــوزان، والــشــيــخ بــكــر بـــن عــبــد اهللا أبــــو زيــــد۴، 
والـــشـــيـــخ حـــمـــود الـــتـــويـــجـــري۴.. وغـــيـــرهـــم إلــــى تــحــريــم الــتــمــثــيــل.

الــنــبــالء (٥٠٩/١٥):  أعــالم  سير  فــي  الــذهــبــي  وقــال  أحــمــد (٩٢/٢)،  اإلمــام  مسند   (١)
صالح.  إسناده 

التمثيل: حقيقته – تاريخه – حكمه، للشيخ بكر أبو زيد ۴ ص٢٨-٣١ باختصار.  (٢)



٣٢٠

٨-٦-٢٠١٧

ـــئـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن بـــــاز۴ عــــن الـــتـــمـــثـــيـــل،  فـــلـــمـــا سُ
أن  عــلــى الــعــلــمــاء  وإنــمــا  الــتــمــثــيــل،  أنــصــح بــمــمــارســة  ال  أجــاب: «أنــا 
شخصية  المرء  يتقمص  أن  أما  ورسوله،  اهللا  أحكام  للناس  يبينوا 
ذلك،  نحو  أو  عثمان..  أنا  أو  عمر،  أنا  فيقول:  فالن،  واسم  فالن، 

.(١ فــهــذا كــذب ال يــجــوز فــعــلــه»(
وأمـــا الــشــيــخ صــالــح الــفــوزان، فــلــمــا ذكــر الــتــمــثــيــل فــي تــقــديــمــه 
لــكــتــاب إيــقــاف الــنــبــيــل عــلــى حــكــم الــتــمــثــيــل، عــلــل تــحــريــمــه لــمــا فــيــه 
فهي  جزئية،  مصلحة  فيه  أن  أحد  زعم  وإن  الكثيرة،  المفاسد  من 
ومن  المصلحة،  تلك  على  الراجحة  المفاسد  من  فيه  بما  مغمورة 
الــمــفــاســد  درء  وأن  حــرام،  فــهــو  مــفــســدتــه  تــرجــحــت  مــن  أن  الــمــعــلــوم 
قــط،  مــصــلــحــة  فــيــه   أر ال  أنــنــي  مـــع  الــمــصــالــح،  جــلــب  عــلــى  مــقــدم 

٢). اهـــ هــذا مــن بــاب الــتــنــزل مــع الــخــصــم»( ولــكــن 

          »


ورســلــه  اهللا  أنـــبـــيـــاء  مـــن  أحـــد  عـــن  بــــدور  الـــقـــيـــام  فــيــه  يـــكـــون  أن   -١
مــن  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رســـول  صــحــابــة  مـــن  أحـــد  عـــن  أو  پ، 
اهللا  رضـــي  الــمــؤمــنــيــن  أمـــهـــات  وزوجـــاتـــه  الـــراشـــديـــن  الــخــلــفــاء 

فتاو الشيخ ابن باز۴ (٢٧١/٥-٢٧٢).   (١)
مقدمة كتاب إيقاف النبيل على حكم التمثيل للشيخ عبدالسالم آل عبدالكريم ص٤.   (٢)

٣٢٠›Ór‡n€ a
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عــن الــجــمــيــع.
أو  اإلضـــــحـــــاك،  ســـبـــيـــل  عـــلـــى  مـــعـــيـــن  مــــحــــاكــــاة  فـــيـــه  يــــكــــون  أن   -٢

أو مــحــاكــاة مــجــردة. اإليــذاء،  أو  الــســخــريــة، 
والــغــنــاء  الــصــوتــيــة،  الـــمـــؤثـــرات  أو  الـــمـــعـــازف،  عــلــى  اشــتــمــالــه   -٣

الــمــحــرم، والــرقــص مــن الــرجــال والــنــســاء.
مــروءة. ٤- الــقــيــام بــأفــعــال فــيــهــا رعــونــة، وســخــريــة، وخــرم 

واالخــتــالط بــيــن الــرجــال والــنــســاء. ٥- اشــتــمــالــه عــلــى الــتــصــويــر، 
والــلــغــو،  والـــشـــتـــم،  الـــســـبـــاب،  مـــن  مـــحـــرم  قـــول  عــلــى  اشــتــمــالــه   -٦

والــقــذف، والــغــزل.
مــثــل  مـــنـــهـــا  فــــرع  فـــي  أو  واالخــــتــــالق،  الـــكـــذب  عـــلـــى  احـــتـــوائـــه   -٧

الــزواج، والــهــزل بــالــطــالق.  دعــو
وعــادات الــكــافــريــن، والــمــبــتــدعــة، والــفــاســقــيــن. ٨- نــشــر أخــالق 

اهللا وشــرعــه. ٩- الــخــوض واالســتــهــزاء فــي أحــكــام ديــن 
تــمــثــيــل قــصــص وحــكــايــات عــن أشــخــاص ال تــصــح عــنــهــم، فــهــي   -١٠

قــلــب لــحــقــائــق الــتــاريــخ وتــشــويــه لــه.
إفــضــاؤه إلــى نــشــر الــرذيــلــة، وإشــاعــة الــفــســاد، والــمــنــكــر.  -١١

نــطــق،  أو  لــبــاس،  فــي  عــيــنًــا،  الــمــمــثــل  بــالــشــخــص   األذ إلــحــاق   -١٢
الــعــلــمــاء،  مــثــل  مــعــيــنــة،  هــيــئــة  أو  مــصــطــنــعــة،  لــحــى  أو  شــعــور،  أو 
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والــمــشــايــخ، والــزهــاد.. وغــيــرهــم.

تافه،  ساذج  جيل  وتكوين  األمة،  لــتــخــديــر  رهيب  مــخــطــط  أنه   -١٣
 .(١ ــســاق بــهــيــمــة األنــعــام»( يــســاق كــمــا تُ

الــتــمــثــيــل  أن  إلـــى  الــمــعــاصــريــن  مـــن  الــعــلــم  أهـــل  بــعــض  وذهــــب 
مــن  شـــيء  فــيــه  يــكــن  ولـــم  الـــشـــرعـــيـــة،  بـــالـــضـــوابـــط  ــا  مــضــبــوطً كـــان  إذا 
هـــذا ذهــب  الــمــحــرمــات، وفــيــه مــصــلــحــة شــرعــيــة، فــهــو مــبــاح، وإلـــى 
نـــنـــا يــمــنــع  الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴، حــيــث قــــال: «كــثــيــر مـــن إخـــوا
الــكــذب،  يــتــضــمــن  ألنـــه  يــجــوز  ال  إنـــه  ويــقــول:  ــا،  مــطــلــقً الــتــمــثــيــل  مــن 
الممثل  تقمص  لو  كما  الدينية،  بالشعائر  استهزاء  يتضمن  وربما 
أشبه  وما  الصوف  من  لحية  عليه  ووضع  السن،  كبير  رجل  شخص 
يتضمن  ولم  هادفًا،  التمثيل  كان  إذا  يقول:  من  الناس  ومن  ذلك، 
أو  الـــمـــرأة،  بـــدور  الــرجــل  يــقــوم  وال  أحـــد،  عــلــى  يــكــذب  ا،  مــحــظــورً
بــــدور الـــرجـــل، ولـــم يــكــن فــيــه تــقــلــيــد لــلــحــيــوانــات، فـــإنـــه ال  الـــمـــرأة 
غــيــر  فـــي  األصـــــل  أن  ولـــيـــعـــلـــم  بــــشــــروط؛  الــتــمــثــيــل  فــيــجــيــز  بــــه،  بــــأس 
يسر  أن  وجل،  عز  اهللا  فضل  من  وهذا  واإلباحة،  الحل  العبادات 
األصــل الــحــل، فــإنــه ال  فــإذا كــان  عــلــى الــعــبــاد مــا لــم يــحــرمــه عــلــيــهــم، 
وقال  حرام،  هذا  أن  قلنا  وإذا  التحريم،  على  الدليل  إقامة  من  بد 
دليل  هناك  كان  إذا  إال  المحلل  مع  فالقول  حالل،  هذا  اآلخرون 

التمثيل للشيخ بكر أبو زيد ۴ ص٤٥-٤٨.   (١)

٣٢٢›Ór‡n€ a
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العبادات،  غير  في  وهذا  الدليل  اتباع  فيجب  التحريم،  على  يدل 
فيها  األصل  فإن  اهللا،  إلى  التقرب  به  يقصد  ما  وهي  العبادات  أما 
اهللا،  صراط  وهي  اهللا،  إلى  طريق  العبادات  ألن  والتحريم؛  المنع 
.(١ إليه»( موصالً  ا  طريقً يجعله  لم  ما  اهللا  على  نفتري  أن  يمكن  وال 

متقيد  تمثيل  وجود  يستحيل  يكاد  فإنه  تقدم،  ما  إلى  وبالنظر 
بــالــشــروط الــســابــقــة.

ــــا،  وعــــرضً ـــا،  وتـــكـــســـبً  ، وأداءً  ، حــــرفــــةً  :  »
لوقف  بدعي،  فهو  دينيا  تمثيالً  كان  إن  ألنه  يجوز؛  ال   ، ومشاهدةً
 الـــنـــصـــار الـــعـــبـــادات عـــلـــى الـــنـــص، ولـــمـــا عــلــمــت مـــن أصـــلـــه لــــد

والــيــونــان.
الــتــشــبــه،  مـــن  فـــيـــه  لـــمـــا  مـــحـــرم،  لـــهـــو  فـــهـــو  ذلــــك  غـــيـــر  كــــان  وإن 
ولــــمــــا رأيــــتــــه مــــن تــــفــــاريــــق األدلــــــــة، ومـــــا يـــحـــتـــوي عـــلـــيـــه، ويـــتـــرتـــب 
الـــتـــرقـــي،  ونـــامـــوس  الـــشـــريـــعـــة،  آلداب  الـــمـــعـــارضـــة  اآلثـــــار  مـــن  عـــنـــه 
مزعومة،  وفضائل  عظات  من  فيه  ما  وأن  اآلداب،  ربقة  وانحالل 
فــهــي ضــائــعــة مــغــمــورة فـــي حــلــبــة تــلــك الــمــلــهــيــات الــتــي تــوقــظ نــائــم 
األهــواء، وتــحــرك ســاكــن الــشــهــوات، كــمــا يــنــطــق بــه الــواقــع الــمــريــر، 
البيوت  وتهديم  والعصيان،  والفسوق،  والخنا،  الفحش،  لتمرير 
واألخــــالق،  داخــــل أســــوارهــــا، فــهــو يــمــثــل مــخــاطــر عــلــى الـــعـــقـــائـــد، 

فتاو نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين ۴ (٢/٢٤) ترقيم الشاملة باختصار.   (١)
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واآلداب. والــفــضــائــل، 
وبــالــجــمــلــة فـــإن انــتــشــار الــتــمــثــيــل بــصــفــتــه الــتــي تــشــاهــد وتــســمــع 
الــلــهــو  األمــــة، ونـــهـــم فـــي  كـــل يـــوم ولـــيـــل: يــمــثــل ظـــاهـــرة اعـــتـــالل فـــي 
تحصيله،  عن  وعجز  العلم،  من  وفراغ  الدين،  في  ووهن  واللعب، 
وتــحــطــيــم لــألمــة فــي قــوتــهــا، ووقــتــهــا، وتــنــمــيــة طــاقــاتــهــا ومــواهــبــهــا، 
لــتــعــيــش  رهــيــب  وتــخــطــيــط  األمـــة،  عــلــى  عـــدوان  وســيــلــة  إال  هــي  فــمــا 
هــو  بــل  دنــيــاهــا،  فــي  وال  ديــنــهــا  فــي  يــنــفــعــهــا  ال  فــيــمــا  تــخــوض  ســادرة، 
وإفــســاد اإلنــســان، وانــهــيــار  والــدنــيــا،  ضــرر مــحــض عــلــيــهــا فــي الــديــن 

أخــالقــه، بــغــرض الــســيــطــرة عــلــيــه، مــخــطــط تــخــريــبــي يــهــودي.
األخالق  لتنهار  نعمل  أن  يجب  يهود):  (بروتوكوالت  وفي 
وســـيـــظـــل  مــــنــــا،  إن (فـــــرويـــــد)  ســـيـــطـــرتـــنـــا،  فـــتـــســـهـــل  مــــكــــان،  كــــل  فــــي 
فــي  يــبــقــى  ال  لــكــي  الــشــمــس  ضـــوء  فـــي  الــجــنــســيــة  الـــعـــالقـــات  يــعــرض 
غـــرائـــزه  إرواء  األكـــبـــر  هـــمـــه  ويـــصـــبـــح  مـــقـــدس،  شـــيء  الـــشـــبـــاب  نـــظـــر 

وعــنــدئــذٍ تــنــهــار أخــالقــه. انــتــهــى. الــجــنــســيــة، 
الــمــضــحــكــات  فــــي  الـــهـــيـــام  أن  ســــطــــوره  فــــي  يـــحـــفـــظ  لــــتــــاريــــخ  وا
لــــــــدول، فـــهـــذا  نـــــقـــــراض ا لــــتــــرفــــيــــهــــات مــــن عــــالئــــم االنــــحــــطــــاط وا وا
بالتفرج  ا  مولعً كان  بغداد  في  العباس  بني  خلفاء  آخر  المستعصم 
عــلــى (الـــمـــســـاخـــرة) الــمــضــحــكــة، وكــــان يــقــضــي أكـــثـــر زمـــانـــه مــعــهــا، 
 ..(١٧٦/٣ ) الــفــداء  أبـــي  وتــاريــخ  (ص١٤٤)،  الــفــخــري  فــي  كــمــا 

وغــيــرهــمــا.

٣٢٤›Ór‡n€ a



٣٢٥

٨-٦-٢٠١٧

الــجــد  ضــعــف  وإذا  الـــبـــدع،  ظــهــرت  الــســنــن  مــاتــت  إذا  وهـــكـــذا 
لــــعــــزم، تــفــشــى فـــي األمــــة الـــهـــزل والـــضـــعـــف، لــتــصــل إلــــى مــحــطــة  وا
الــحــيــاة  وإن  تــــســــاوم،  وســـلـــع  يـــســـام،  قــطــيــع  ئـــــرة  دا فـــي  الـــشـــيـــخـــوخـــة 
هــــذا تــعــمــر الـــحـــيـــاة، ويـــكـــون (الــتــمــثــيــل)  لـــحـــادثٌ جـــلـــلٌ فـــمـــا بــمــثــل 
ا لــمــجــدهــا. وبــالــجــمــلــة فــالــتــمــثــيــل يــحــوي مــفــاتــيــح هــذه  ورمــزً ــا  نــامــوسً

الــمــقــاصــد الــهــابــطــة، ويــتــضــمــن (مــحــاضــن تــفــريــخ لــهــا).

أمته  حال  يبصر  أن  الفتيا،  أمر  من  بشيء  ابتلى  من  أذكر  وهنا 
من   الفتو إصدار  عند  ليتوقى  بها،  يراد  وماذا  أوضاعها،  ويبصر 
أر الــفــتــيــا بــالــجــواز  وال  لــتــلــك الــمــآرب الــمــهــيــنــة،  ــا  ســلــمً فــتــيــا تــكــون 
عــن  غــيــاب  فـــي  الــتــقــديــر–  مـــع   – ومــصــدرهــا  إال  بــشــروطــه،  الــمــقــيــد 
الــســاحــة ومـــا يــجــري فــيــهــا مـــن تــوظــيــف (الــتــمــثــيــل) لــهــدم مــقــومــات 
األمـــة، فــســتــكــون الــفــتــيــا (تــكــأة) يــنــطــلــق مــنــهــا اآلثــمــون، مــســتــبــعــديــن 

وقــد فــعــلــوا؟! لــضــوابــطــهــا الــشــرعــيــة عــنــد مــن أفــتــى بــهــا – 

فــي  لــوجــب  بــشــروطــه  ا  جــائــزً كــان  لــو  الــتــمــثــيــل  إن   :
المسلمين  بالد  في  يشاهد  لما  وتحريمه  بمنعه  اإلفتاء  الزمان  هذا 
مــن زخـــم الــتــمــثــيــلــيــات الــمــهــول الــتــي تــفــرز خــطــورة عــلــى مــقــومــات 
أو  بــــه،  جـــاهـــل  إال  هــــذا  الــــواقــــع  فـــي  يـــنـــازع  وال  كـــافـــة،  الــمــســلــمــيــن 

١). اهـــ مــمــالــي»(
التمثيل للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد ۴ ص٥٧-٦٠.   (١)
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الكلمة الخامسة والثالثون

اهللَّاهللَّ     

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..

مــا تــقــرب بــه الــمــتــقــربــون،  أفــضــل  مــن  اهللا  فــي ســبــيــل  إن الــجــهــاد 
إعــالء  مــن  عــلــيــه  يــتــرتــب  لــمــا  إال  ذاك  وما  الــمــتــنــافــســون،  فــيــه  وتــنــافــس 
الــظــالــمــيــن  وقــمــع  الــمــؤمــنــيــن،  عــبــاده  ونــصــر  ديــنــه،  ونــصــر  اهللا،  كــلــمــة 
طريقه،  في  ويقفون  سبيله،  عن  الناس  يصدون  الذين  والمنافقين 
إلى  الشرك  ظلمات  من  العباد  إخراج  من  ا  أيضً عليه  يترتب  ولما 
ذلك  وغير  اإلسالم..  عدل  إلى  األديان  جور  ومن  التوحيد،  أنوار 

مــن الــمــصــالــح الــتــي تــخــص الــمــؤمــنــيــن، وتــعــم الــخــالئــق أجــمــعــيــن.

فــرض  الـــجـــهـــاد  جــنــس  أن  الـــقـــيـــم۴: «والــتــحــقــيــق  ابـــن  قـــال 
وإمـــا بــالــمــال، فــعــلــى كــل مــســلــم  وإمـــا بــالــلــســان،  عــيــن إمـــا بــالــقــلــب، 

 " !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  األنـــــــواع،  هــــذه  مــــن  بـــنـــوع  يـــجـــاهـــد  أن 
 .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #
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.(١ / 0 1﴾ [التوبة:٤١]»(
وقـــال شــيــخ اإلســـالم ابـــن تــيــمــيــة۴: «والــجــهــاد مــنــه مــا هــو 
بــالــيــد، ومــنــه مــا هــو بــالــقــلــب، والــدعــوة والــحــجــة والــلــســان والــرأي 
وفــي الــحــديــث:   ،(٢ والــتــدبــيــر والــصــنــاعــة، فــيــجــب بــغــايــة مــا يــمــكــن»(

.(٣ )« ــمْ ــنَــتِــكُ لْــسِ أَ ــمْ وَ ــكُ ــسِ ــفُ نْ أَ ــمْ وَ لِــكُ ا ــوَ مْ بِــأَ كِــيــنَ  ــرِ ــشْ لْــمُ وا ا ــدُ ــاهِ «جَ
تــبــيــن  والـــســـنـــة  الـــكـــتـــاب  مـــن  الـــكـــثـــيـــرة  الـــنـــصـــوص  وردت  وقــــد 

فــضــل الــجــهــاد، ومــكــانــتــه الــعــظــيــمــة، فــمــن ذلــك:
 q  p  o﴿ تعالى:  قال  الرابحة،  التجارة  هو  الجهاد  أن 
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

.[١٠-١٣ ﴾ [الــصــف:   Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
 ، ــبِــيــلِــهِ سَ فِــي  ــدَ  ــاهَ جَ ــنْ  لِــمَ هُ  اللَّ ــلَ  ــفَّ ــكَ قــال: «تَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ 
ــهُ  ــلَ خِ ــدْ يُ بِـــأنْ   ، ــاتِــهِ ــمَ ــلِ كَ يــقُ  ــدِ ــصْ وتَ  ، ــهِ ــبِــيــلِ سَ فِــي  ــادُ  ــهَ ــجِ الْ إالَّ  ــهُ  جُ ــرِ ــخْ يُ الَ 
ــرٍ  أجْ ــنْ  مِ ــالَ  نَ ــا  مَ ــعْ  مَ ــنْــهُ  مِ جَ  ــرَ خَ ي  ــذِ الَّ ِــهِ  ــن ــكَ ــسْ مَ لَــى  إِ ــهُ  ــعَ جِ ــرْ يُ أوْ   ، ــنَّــةَ الــجَ

زاد المعاد (٦٤/٣).   (١)
 .(٥٣٨/٥) الكبر الفتاو  (٢)

سنن أبي داود برقم ٢٥٠٤، وصححه الشيخ األلباني۴ في تخريج أحاديث مشكاة   (٣)
المصابيح (١١٢٤/٢) برقم ٣٨٢١. 
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 ، بِيلِ سَ فِي  مُ  لَ كْ يُ  ، لْمٍ كَ نْ  مِ ا  مَ  ! هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، ةٍ نِيمَ غَ أوْ 
ــهُ  يــحُ رِ وَ  ، مٍ دَ نُ  ــوْ لَ ــهُ  نُ ــوْ لَ  ، ــلِــمَ كُ ــيــنَ  حِ ــتِــهِ  ــئَ ــيْ ــهَ كَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــاءَ  جَ إِالَّ  ــهِ  الــلَّ
ا  مَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ لَى  عَ قَّ  يَشُ نْ  أَ الَ  لَوْ  ! هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، كٌ سْ مِ
ةً  عَ سَ دُ  جِ أَ الَ  لَكِنْ  وَ ا،  بَدً أَ هِ   اللَّ بِيلِ  سَ فِي  و  زُ تَغْ ةٍ  يَّ رِ سَ فَ  الَ خِ تُ  دْ عَ قَ
ــي،  ــنِّ عَ ــوا  ــفُ ــلَّ ــخَ ــتَ يَ نْ  أَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ـــقُّ  ـــشُ يَ وَ  ، ـــةً ـــعَ سَ ونَ  ـــدُ ـــجِ يَ الَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــلَ ــمِ حْ ــأَ فَ
 ، تَلُ قْ أُ فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  و  زُ غْ أَ نِّي  أَ تُ  دْ دِ لَوَ  ! هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ

 .(١ )« ــتَــلُ قْ ــأُ فَ و  ــزُ غْ ــمَّ أَ ثُ  ، ــتَــلُ قْ ــأُ فَ و  ــزُ غْ ــمَّ أَ ثُ
 رو بــاهللا ورســولــه،  اإليــمــان  بــعــد  األعــمــال  أفــضــل  أنــه   :
هــريــرةگ أن  حــديــث أبــي  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
 ،« ولِهِ سُ رَ وَ هِ  بِاللَّ انٌ  «إِيمَ قال:  أفضل؟  العمل  أي  سئل:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ا؟  ـــاذَ مَ ـــمَّ  : ثُ ـــيـــلَ »، قِ ـــهِ لـــلَّ ا ـيــلِ  ــبـِ سَ فِـــي  ـــادُ  ـــهَ ـــجِ لْ «ا  : ــــالَ ا؟ قَ ــــاذَ ـــمَّ مَ : ثُ ـــيـــلَ قِ

 .(٢ )« ورٌ ــبْــرُ ــجٌّ مَ : «حَ ــالَ قَ
فــي  الـــتـــرمـــذي   رو ســبــيــلــه،  فـــي  لــلــمــجــاهــد  اهللا  إعـــانـــة   :
ــقٌّ  حَ ـــةٌ  ثَ ـــالَ قـــال: «ثَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه 
يدُ  رِ يُ ي  الَّذِ اتَبُ  كَ المُ وَ  ، هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي  دُ  اهِ جَ المُ  : مْ هُ نُ وْ عَ هِ  اللَّ لَى  عَ

 .(٣ )« ــافَ ــفَ الــعَ يــدُ  ــرِ يُ ي  الــنَّــاكِــحُ الَّــذِ ، وَ اءَ دَ األَ
مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو الـــديـــن،  ســنــام  ذروة  أنـــه   :

صحيح البخاري برقم ٣١٢٣ إلى قوله: أو غنيمة، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٦.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢٦، وصحيح مسلم برقم ٨٣.   (٢)

برقم ١٦٥٥، وقال: هذا حديث حسن.   (٣)



٣٣٠

٨-٦-٢٠١٧

سِ  أْ بِــــرَ كَ  ــرُ ـــبـِ خْ أُ الَ  لـــه: «أَ قـــال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جــبــل  بـــن  مــعــاذ  حــديــث 
قــال:  اهللا!  رســـول  يــا  بــلــى  قــلــت:   ،« ــهِ ــنَــامِ سَ ةِ  وَ رْ ذُ وَ  ، هِ ـــودِ ـــمُ عَ وَ ـــرِ  مْ األَ
 .(١ )« ادُ هَ الْجِ هِ  نَامِ سَ ةُ  وَ رْ ذُ وَ  ، ةُ الَ الصَّ هُ  ودُ مُ عَ وَ  ، مُ الَ سْ اإلِ رِ  مْ األَ سُ  أْ «رَ
وما  الدنيا  من  خير  اهللا  سبيل  في  والروحة  الغدوة  أن   :
ســهــل  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــيــهــا، 
ــرٌ  ــيْ خَ ــهِ  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  مٍ  ــوْ يَ ـــاطُ  بَ قــال: «رِ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ســعــدگ  ابــن 
ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ ــةِ خَ ــنَّ الــجَ ــنَ  مِ ــمْ  كُ ــدِ حَ طِ أَ ــوْ سَ ــعُ  ضِ ــوْ مَ ــا، وَ ــهَ ــيْ ــلَ ــا عَ مَ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ
وِ  أَ  ، ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدُ  ــبْ الــعَ ــا  ــهَ وحُ ــرُ يَ  (٢ ـــةُ ( حَ وْ الـــرَّ وَ ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
اهللا،  ســبــيــل  فــي  والــمــراد   ،(٤ ــا»( ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ  (٣ ) ةُ  وَ ــدْ الــغَ

أي الــجــهــاد. 
 رو لــيــة،  عــا اهللا  ســبــيــل  فــي  لــمــجــاهــديــن  ا درجات  : أن 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
فـِـي  يـــنَ  ـــدِ ـــاهِ ـــجَ ـــمُ لِـــلْ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــا  هَ ـــدَّ عَ أَ  ، ـــــةٍ جَ رَ دَ ـــةَ  ـــئَ مِ ـــةِ  ـــنَّ لـــجَ ا فِـــي  نَّ  «إِ قـــال: 
ا  ذَ ــإِ فَ  ، ضِ رْ األَ وَ ءِ  ــا ــمَ لــسَّ ا ــنَ  ــيْ بَ ــا  ــمَ كَ ــنِ  ــيْ ــتَ جَ رَ لــدَّ ا ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ  ، هِ للَّ ا بِيلِ  سَ
ــــى  ــــلَ عْ أَ وَ ـــةِ  ـــنَّ لـــجَ ا ــــــطُ  سَ وْ أَ ــــهُ  نَّ ــــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ـــــرْ لـــــفِ ا ــــوهُ  لُ ــــأَ ــــاسْ فَ ــــهَ  لــــلَّ ا ــــمُ  ــــتُ لْ ــــأَ سَ

برقم ٢٦١٦، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.   (١)
الـــروحـــة: الــمــرة الـــواحـــدة مــن الـــــرواح، وهـــو الـــخـــروج فــي أي وقـــت كـــان مــن زوال   (٢)

.(٣٤٦/٣) الحديث  غريب  في  النهاية  غروبها.  إلى  الشمس 
أول  من  كان  وقت  أي  في  الخروج  وهو  الغدو،  من  الواحدة  المرة  بالفتح:  الغدوة   (٣)

 .(٣٤٦/٣) الحديث  غريب  في  النهاية  انتصافه.  إلى  النهار 
صحيح البخاري برقم ٢٨٩٢، وصحيح مسلم برقم ١٨٨١.   (٤)
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رُ  ـــا ـــهَ نْ أَ ـــرُ  ـــجَّ ـــفَ تَ ـــهُ  ـــنْ مِ وَ  ، ـــنِ ـــمَ حْ لـــرَّ ا شُ  ــــرْ عَ ـــهُ  قَ ـــوْ فَ وَ  : ـــالَ قَ هُ  ا رَ أُ  - ـــنَّـــةِ  لـــجَ ا
 .(١ ) « ــةِ ــنَّ لــجَ ا

أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــةَ  ــنَّ الــجَ ــلُ  خُ ــدْ يَ ـــدٌ  حَ أَ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــالــك 
نْ  أَ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ  ، ــيــدُ ــهِ الــشَّ إِالَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  مِ ضِ  األَرْ ــى  ــلَ عَ ــا  مَ ــهُ  لَ وَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ ــى  لَ إِ

.(٢ )« ــةِ امَ ــرَ الــكَ ــنَ   مِ ــرَ يَ ــا  اتٍ لِــمَ ــرَّ ــرَ مَ ــشْ ــتَــلَ عَ ــيُــقْ فَ ــيَــا،  نْ الــدُّ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ
فــي  الــتــرمــذي   رو خــصــال،  ســت  اهللا  عــنــد  لــلــشــهــيــد  أن   :
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول 
  ـــرَ يُ وَ  ، ـــةٍ ـــعَ فْ دَ لِ  وَّ أَ فِـــي  ـــهُ  لَ ــرُ  ــفَ ــغْ يُ  : ـــالٍ ـــصَ خِ ـــتُّ  سِ ــهِ  الــلَّ ـــنْـــدَ  عِ ــيــدِ  ــهِ ــلــشَّ «لِ
عِ  ـــزَ لـــفَ ا ــــنَ  ــــنُ مِ مَ ــــأْ يَ ، وَ ـــرِ ـــبْ لـــقَ ا ابِ  ـــــذَ ــــنْ عَ ــــارُ مِ ــــجَ يُ ، وَ ـــةِ ـــنَّ الـــجَ ــــنَ  هُ مِ ـــدَ ـــعَ ـــقْ مَ
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــا خَ ــهَ ــنْ ــةُ مِ ــوتَ ــاقُ لــيَ ا  ، ـــارِ قَ الـــوَ ـــاجُ  تَ ــــهِ  سِ أْ ــى رَ ــلَ ـــعُ عَ ـــوضَ يُ ، وَ ـــرِ ـــبَ كْ األَ
 ، ــيــنِ الــعِ ــورِ  الــحُ ــنَ  ــةً مِ جَ وْ ــيــنَ زَ ــبْــعِ سَ ــيْــنِ وَ ــنَــتَ ثْ ا جُ  وَّ ــزَ يُ ــا، وَ فِــيــهَ ــا  مَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ

 .(٣ )« بِــهِ ــارِ قَ ــنْ أَ ــيــنَ مِ ــبْــعِ سَ فِــي  ــعُ  ــفَّ ــشَ يُ وَ
بن  اهللا  عبد  ئل  سُ الجنة،  في  تسرح  الشهداء  أرواح  أن   :

 lk j i h g f e d﴿ اآلية:  هذه  عن  مسعودگ 
ـــا  إنَّ أمـــا  قــــال:  ١٦٩]؟  عــــمــــران: [آل   ﴾r q p o n m

صحيح البخاري برقم ٢٧٩٠.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢٨١٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٧.  (٢)

برقم ١٦٦٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ األلباني۴   (٣)
كما في صحيح الترمذي (١٣٢/٢) برقم ١٣٥٨. 



٣٣٢

٨-٦-٢٠١٧

 ، ــرٍ ــضْ خُ ــرٍ  ــيْ طَ فِ  ــوْ جَ فِــي  ــمْ  ــهُ احُ وَ رْ فــقــال: « أَ  ،(١ ذلــك ( عــن  ســألــنــا  قــد 
ــمَّ  ثُ  ، تْ شـــاءَ ــثُ  ــيْ ــةِ حَ ــنَّ ــجَ ـــنَ الْ حُ مِ ـــرَ ـــسْ تَ  ، شِ ـــرْ بِـــالْـــعَ ــةٌ  ــقَ ــلَّ ــعَ يــلُ مُ ــنَــادِ ــا قَ ــهَ لَ
ــلْ  : هَ ــقــالَ فَ  ، ــةً اطــالعَ ــمُ  ــهُ بُّ ــمْ رَ ــهِ ــيْ لَ إِ ــعَ  ــلَ فــاطَّ  ، يــلِ ــنــادِ ــقَ لْ ــكَ ا تِــلْ لَــى  إِ ي  وِ ــأْ تَ
ــةِ  ــنَّ الْــجَ ــنَ  مِ حُ  ــرَ ــسْ نَ ــنُ  ــحْ نَ وَ ــي،  ــهِ ــتَ ــشْ نَ ءٍ  ــيْ شَ يَّ  أَ ــوا:  ــالُ قَ ــئًــا؟  ــيْ شَ ــونَ  ــهُ ــتَ ــشْ تَ

.(٢ ــنَــا»( ــئْ شِ ــيْــثُ  حَ
عــبــاسک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام   ورو
بَّةٍ  قُ فِــي  ــنَّــةِ   الْــجَ بِــبَــابِ  ــرٍ  ــهَ (٣)نَ قِ ــارِ بَ ــلَــى  عَ اءُ  ــدَ ــهَ قــال: «الــشُّ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

يا»(٤). شِ عَ وَ ةً  رَ بُكْ نَّةِ  الْجَ نَ  مِ مْ  هُ قُ زْ رِ مْ  يْهِ لَ عَ جُ  رُ يَخْ  ، اءَ رَ ضْ خَ
تسرح  من  منهم  أقسام،  الشهداء  «وكأن  كثير۴:  ابن  قال 
الجنة،  بباب  النهر  هذا  على  يكون  من  ومنهم  الجنة،  في  أرواحهم 
الــنــهــر، فــيــجــتــمــعــون  هــذا  إلــى  يــكــون مــنــتــهــى ســيــرهــم  أن  وقــد يــحــتــمــل 

.(٥ واهللا أعــلــم»( ويــراح.  ويــغــد عــلــيــهــم بــرزقــهــم هــنــاك  هــنــالــك، 
 رو القائم،  الصائم  كمثل  اهللا  سبيل  في  المجاهد  أن  ومنها 
الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ 

يعني: النبيملسو هيلع هللا ىلص. انظر شرح صحيح مسلم (٣٤/١٣).  (١)
صحيح مسلم برقم ١٨٨٧.  (٢)

بارق: أي على جانب نهر. الفتح الرباني للبنا۴ (٢٨/١٣).  (٣)
(٢٢٠/٤) برقم ٢٣٩٠، وقال محققوه: إسناده صحيح. قال ابن كثير۴ في تفسيره   (٤)

(٢٦٢/٣): وهو إسناد جيد.
تفسير ابن كثير۴ (٢٦٣/٣).  (٥)

٣٣٢Ş!a@›Ójç@ø@ÖbË¶a@›öœ



٣٣٣

٨-٦-٢٠١٧

ــمِ  ــائِ الــصَّ ــلِ  ــثَ ــمَ كَ ــهِ  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدِ  ــاهِ ــجَ الــمُ ــلُ  ــثَ قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
عَ  جِ رْ يَ تَّى  حَ ةٍ  الَ صَ الَ  وَ يَامٍ  صِ نْ  مِ تُرُ  فْ يَ الَ   ، هِ اللَّ اتِ  بِآيَ انِتِ  الْقَ ائِمِ  الْقَ

.(١ )« ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدُ  ــاهِ ــجَ لْــمُ ا
 رو سنة،  ستين  العبادة  من  له  خير  المسلم  جهاد  أن  ومنها 
هــريــرةگ أن رجــالً مــن  حــديــث أبــي  اإلمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
أصـــحـــاب الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص مـــر بــشــعــب فــيــه عــيــن عـــذبـــة، قــــال: فــأعــجــبــه – 
وخــلــوت! ثــم قــال:  فــقــال: لــو أقــمــت هــا هــنــا   – ــعــب  الــشِّ يــعــنــي طــيــب 
ــنِــي  ــعْ يَ ــــمْ -  كُ ــــدِ حَ أَ ـــامُ  ـــقَ فـــقـــال: «مُ فــســألــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  أســـأل  حــتــى  ال، 
ــا  مَ أَ  ، ــةً ــنَ سَ ــيــنَ  ــتِّ سِ ــهِ  ــلِ هْ أَ فِــي  ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ ةِ  ــادَ ــبَ عِ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ  -  ِ اهللَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي 
ــبِــيــلِ  سَ فـِـي  وا  ـــدُ ـــاهِ جَ ؟  ــةَ ــنَّ ــجَ الْ ـــونَ  ـــلُ خُ ـــدْ تَ وَ ــمْ  ــكُ لَ ــهُ  الــلَّ ــرَ  ــفِ ــغْ يَ نْ  أَ ــونَ  ــبُّ ــحِ تُ
 .(٣ )« ــنَّــةُ الــجَ لَــهُ  ــبَــتْ  جَ وَ  ،(٢ ) ــةٍ ــاقَ نَ اقَ  ــوَ فُ هِ  بِيلِ اللَّ سَ فِــي  ــلَ  ــاتَ قَ ــنْ  مَ  ، ــهِ الــلَّ

 "  !﴿ تعالى:  قال  القاعدين،  على  المجاهدين  فضل  ومنها 
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قـــال ابـــن دقــيــق الــعــيــد۴: «الــجــهــاد أفــضــل األعـــمـــال؛ ألنــه 
وســـيـــلـــة إلـــــى إعــــــالن الــــديــــن ونـــــشـــــره، وإخـــــمـــــاد الـــكـــفـــر ودحــــضــــه، 

صحيح البخاري برقم ٢٧٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٨.  (١)

فُواق ناقة: بضم الفاء وتفتح، هو ما بين الحلبتين من الراحة.  (٢)
(٤٧٤/١٥) برقم ٩٧٦٢، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٣)



٣٣٤

٨-٦-٢٠١٧

.(١ واهللا أعــلــم»( فــفــضــيــلــتــه بــحــســب فــضــيــلــة ذلــك . 

أنفسهم  الشهداء  بذل  «لما  عبدالسالم۴:  بن  العز  وقال 
بــذلــوهــا،  الــتــي  حــيــاتــهــم  مــن  ا  خــيــرً حــيــاة  اهللا  أبــدلــهــم  اهللا،  أجـــل  مــن 
وجـــعـــلـــهـــم جـــيـــرانـــه، يـــبـــيـــتـــون تـــحـــت عـــرشـــه، ويـــســـرحـــون مـــن الــجــنــة 

.(٢ الــســروح فــي الــدنــيــا»( حــيــث شــاءوا، لــمــا انــقــطــعــت آثــارهــم مــن 

ـــا: «يـــشـــرف الـــبـــذل بـــشـــرف الـــمـــبـــذول، وأفـــضـــل مــا  وقــــال أيـــضً
مــبــذولــة  واألموال  األنفس  كانت  ولما  وماله،  نــفــســه  اإلنسان  بذله 
الــطــائــعــيــن  رتـــب  أعـــلـــى  فـــي  نــفــســه  بـــذل  مـــن  اهللا  جــعــل  الـــجـــهـــاد،  فـــي 
وإعــــزاز  وأشـــرفـــهـــا لـــشـــرف مـــا بـــذلـــه مـــع مــحــو الــكــفــر ومـــحـــق أهـــلـــه، 

.(٣ الــديــن وصــون دمــاء الــمــســلــمــيــن»(

واألحاديث  الكريمات  اآليات  في  الوارد  الفضل  أن  وليعلم 
ونــصــرة  اهللا  كــلــمــة  إلعــالء  قــاتــل  لــمــن  إال  يــكــون  ال  الــشــريــفــة  الــنــبــويــة 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو ديـــنـــه، 
مـــوســـى األشـــعـــري قــــال: جـــاء رجـــل إلـــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــقـــال: الــرجــل 
 يـــقـــاتـــل لـــلـــمـــغـــنـــم، والــــرجــــل يـــقـــاتـــل لـــلـــذكـــر، والــــرجــــل يـــقـــاتـــل لـــيـــر
ــيَ  هِ  ِ اهللَّ ــةُ  ــلِــمَ كَ ــونَ  لِــتَــكُ ــلَ  ــاتَ قَ ــنْ  «مَ اهللا؟ قــال:  فــي ســبــيــل  مــكــانــه، فــمــن 

فتح الباري (٨/٦).  (١)
أحكام الجهاد وفضائله ص٨٤.  (٢)

المرجع السابق ص٥٤.  (٣)

٣٣٤Ş!a@›Ójç@ø@ÖbË¶a@›öœ



٣٣٥

٨-٦-٢٠١٧

 .(١ )« ِ اهللَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــيَــا،  ــلْ لْــعُ ا
نــصــرة  وشـــرف  بــالــجــهــاد،  نــفــســه  يــحــدث  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي 
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــديــن، 
ــاتَ  ، مَ ــهُ ــسَ ــفْ نَ ـهِ  بـِ ثْ  ــدِّ ــحَ يُ ـــمْ  لَ ، وَ ــزُ ــغْ يَ ـــمْ  لَ ـــاتَ وَ ـــنْ مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ

.(٢ )« ــاقٍ نِــفَ ــنْ  ــبَــةٍ مِ ــعْ شُ ــلَــى  عَ
الشهداء،  منازل  اهللا  بلغه  الشهادة،  اهللا  سؤال  في  صدق  وإذا 
عن  أبيه  عن  حنيف  بن  سهل  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــهُ  الــلَّ ــهُ  ــغَ ــلَّ بَ قٍ  ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ ــهَ  الــلَّ لَ  ــأَ ــنْ سَ جــده عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ

.(٣ )« ــهِ اشِ فِــرَ ــلَــى  ــاتَ عَ إِنْ مَ ، وَ اءِ ــدَ ــهَ الــشُّ لَ  ــنَــازِ مَ


فــقــد  الــشــديــد،  الـــمـــوت  ألـــم  يــجــد  ال  أنـــه  الــشــهــيــد  كـــرامـــات  مـــن 
قــال  قــــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ــدُ  ــجِ يَ ــا  ــمَ كَ إِالَّ   ، ـــتْـــلِ ـــقَ لْ ا ـــسِّ  مَ ـــنْ  مِ ــيــدُ  ــهِ الــشَّ ــدُ  ــجِ يَ ـــا  «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـول 

 .(٤ ــةِ »( صَ ــرْ لْــقَ ــسِّ ا ــنْ مَ ــمْ مِ كُ ــدُ حَ أَ
مس  مثل  إال  األلم  من  الشهيد  يجد  «ال  القيم۴:  ابن  قال 

صحيح البخاري برقم ٢٨١٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٠٤.  (١)
برقم ١٩١٠.  (٢)
برقم ١٩٠٩.  (٣)

األلباني  الشيخ  وقال  غريب،  صحيح  حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال   ،١٦٦٨ برقم   (٤)
۴ - كما في صحيح الترمذي (١٣٣/٢) برقم ١٣٦٢: حسن صحيح.
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زائـــدة عــلــى مــا هــو مــعــتــاد  فــلــيــس فــي قــتــل الــشــهــيــد مــصــيــبــة  الــقــرصــة، 
الــمــوت  مــصــيــبــة  مــن  أعــظــم  الــقــتــل  هـــذا  مــصــيــبــة  عــد  فــمــن  آدم،  لــبــنــي 
عــلــى الــفــراش فــهــو جــاهــل، بــل مـــوت الــشــهــيــد مــن أيــســر الــمــيــتــات، 

.(١ وأفــضــلــهــا، وأعــالهــا»(
قــــال الــــمــــنــــاوي۴: «يـــعـــنـــي أنــــه تـــعـــالـــى يـــهـــون عــلــيــه الـــمـــوت، 
اهللا  سبيل  في  نفسه  ببذل  يتلذذ  شهيد  بَّ  رُ بل  وكربه،  سكراته  ويكفيه 

نفسه»(٢). بها  طيبة 
وأخــتــم بــهــذه األبــيــات الــتــي أرســلــهــا عــبــد اهللا بــن الــمــبــارك۴ 

طرسوس: من  عياض  بن  الفضيل  إلى 
ــــا ــــنَ ــــرتَ بــــصْ ــــــــوْ أَ ـــــيـــــنِ لَ مْ ـــــرَ ـــــدَ الـــــحَ ــــــابـِ ــــــا عَ ـــبُيَ ـــعَ ـــلْ ةِ تَ ـــــادَ ـــــبَ ـــــي الـــــعِ ــــــــكَ فِ نَّ ــــتَ أَ ــــلِــــمْ ــــعَ لَ
ــــهِ ــــوعِ مُ ـــدُ هُ بـِ ـــــــــدَّ ــــبُ خَ ــــضِ ــــخْ ــــــــانَ يَ ــــــنْ كَ ـــــبُمَ ـــــضَّ ـــــخَ ـــــتَ ـــــــا تَ ـــــــنَ ـــــــائِ مَ ـــــــدِ ـــــــا بِ نَ ـــــــورُ ـــــــحُ ـــــــنُ فَ
ـــــلٍ ـــــاطِ بَ ــــــي  فِ ـــــهُ  ـــــلَ ـــــيْ خَ ـــــبُ  ـــــعِ ـــــتْ يُ ـــــــــاَن  كَ ــــبُأَوْ  ــــعَ ــــتْ ِ تَ ــــيــــحــــةَ ــــبِ مَ الــــصَّ ـــــــــــوْ ــــا يَ ــــنَ ــــيــــولُ ــــخُ فَ
ـــا نَ ـــيـــرُ ـــبِ ــــــنُ عَ ــــــحْ ـــــمْ ونَ ـــــكُ ــــبِــــيــــرِ لَ يــــــــحُ الــــعَ ـــبُرِ ـــيَ طْ ـــارُ األَ ـــبَ (٣) والـــغُ ـــابِـــكِ ـــنَ ـــــجُ الـــسَّ هْ رَ
ـــــنَـــــا ـــــبِـــــيِّ ـــــــــالِ نَ ـــــــــقَ ـــــــــــنْ مَ ــــــــــا مِ ــــــــــانَ تَ ــــــــــدْ أَ ــــــــــقَ لَ بُوَ ـــــذِ ـــــكْ ـــــــــــادِقٌ الَ يَ ــــيــــحٌ صَ ــــحِ لٌ صَ ــــــــــوْ قَ
فِــــي اهللاِ  ــــــلِ  ــــــيْ خَ ـــــــارُ  ـــــــبْ غُ ي  ــــــوِ ــــــتَ ــــــسْ يَ ــــبُالَ  ــــهَ ــــلْ ـــــــــارٍ تَ ــــــــــــــانُ نَ خَ دُ ئٍ وَ ــــــــــــرِ ــــــــــفِ امْ نْ أَ
ـــــا ـــــنَ ـــــنَ ـــــيْ بَ ــــــقُ  ــــــطِ ــــــن يَ اهللاِ  ـــــــــابُ  ـــــــــتَ كِ ا  ــــــــــــــذَ بُهَ ـــــذِ ـــــكْ يَ الَ  ـــــتٍ  ـــــيِّ بِـــــمَ ــــيــــدُ  ــــهِ ـــــسَ الــــشَّ ـــــيْ لَ

إغاثة اللهفان (١٩٤/٢).  (١)
فيض القدير (١٨٢/٤).  (٢)

(٣)  الرهج: الغبار، والسنابك جمع سنبك، طرف حافر الخيل وجانباه من قدام.
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فــألــفــيــت الــفــضــيــل بــكــتــابــه فــي الـــحـــرم، فــقــرأه وبــكــى، ثــم قــال: 
.(١ ونــصــح( صــدق أبــو عــبــدالــرحــمــن 

<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 
J‡È√€q_<‰fvëÊ

انظر: سير أعالم النبالء (٣٧٨/٨-٤٢١).  (١)
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aلكلمة السادسة والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــقــد ذكـــر اهللا ک فـــي كــتــابــه الــقــصــص لــنــأخــذ مــنــهــا الــــدروس 
الحكم،  من  ذلك  وغير  والمؤمنين،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فؤاد  ولتثبيت  والعبر، 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
.[٣ [ يوسف:   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

ومن تلك القصص قصة أصحاب األخدود، قال تعالى: ﴿+ , 
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محمدملسو هيلع هللا ىلص  بعثة  بين  ما  الفترة  في  أنهم  العلم  أهل  بعض  وذكر 

.(١ گ ( وعــيــســى 
انظر: تفسير ابن كثير۴ (٣٠٥/١٤-٣١٢)، وتفسير جزء عم وأحكامه وفوائده   (١)

aلكلمة السادسة والثالثون
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رواه  الــذي  الــحــديــث  فــي  ــنــة  الــسُّ فــي  مفصلة  الــقــصــة  وردت  وقــد 
مسلم في خبر الملك، والغالم، والساحر، والراهب، وذكرها بعض 
الــمــفــســريــن عــنــد تــفــســيــر اآليـــات الــســابــقــة، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه 
ــانَ  كَ نْ  فِيمَ ــلِــكٌ  مَ ــانَ  «كَ قــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أن  صهيب،  حديث  من 
ابْعَثْ  فَ تُ  بِرْ كَ دْ  قَ إِنِّي   : لِكِ لِلْمَ الَ  قَ بِرَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، رٌ احِ سَ لَهُ  انَ  كَ وَ  ، مْ بْلَكُ قَ
 ، هِ يقِ رِ طَ فِي  انَ  كَ فَ  ، هُ لِّمُ عَ يُ ا  المً غُ إِلَيْهِ  بَعَثَ  فَ  ، رَ حْ السِّ هُ  لِّمْ عَ أُ ا  المً غُ إِلَيَّ 
تَى  أَ ا  إِذَ انَ  كَ فَ  ، بَهُ جَ أَعْ فَ  ، ــهُ ــالمَ كَ ــعَ  ــمِ سَ وَ إِلَــيْــهِ  دَ  عَ قَ فَ  ، ــبٌ اهِ رَ  ، لَكَ سَ ا  إِذَ
ــا  ــكَ ــشَ ، فَ ـــهُ بَ ـــرَ ــرَ ضَ ــاحِ ـــى الــسَّ تَ ا أَ ــــإِذَ ، فَ ـــهِ ـــيْ ـــدَ إِلَ ـــعَ قَ ـــبِ وَ اهِ ـــرَّ بِـــالـــرَّ ــرَ مَ ــاحِ الــسَّ
ــلِــي،  هْ أَ نِي  بَسَ حَ  : ــلْ ــقُ فَ ــرَ  ــاحِ الــسَّ يتَ  شِ خَ ا  إِذَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــبِ اهِ الــرَّ إِلَــى  لِــكَ  ذَ
تَى  أَ إِذْ  لِكَ  ذَ كَ وَ  هُ ا  بَيْنَمَ فَ  ، رُ احِ السَّ نِي  بَسَ حَ  : لْ قُ فَ لَكَ  هْ أَ يتَ  شِ خَ ا  إِذَ وَ
ــرُ  ــاحِ ـــمُ آلــسَّ ـــلَ عْ مَ أَ ـــوْ ـــيَ : الْ ـــالَ ـــقَ ، فَ ــتِ الـــنَّـــاسَ ــسَ ــبَ ـــدْ حَ ــةٍ قَ ــيــمَ ــظِ ــــةٍ عَ ابَّ ــى دَ ــلَ عَ
ــرُ  مْ ـــانَ أَ ! إِنْ كَ ــمَّ ــهُ : الــلَّ ــالَ ــقَ ا فَ ــرً ــجَ ــذَ حَ ــأَخَ ، فَ ــلُ ــضَ فْ ــبُ أَ اهِ مِ الــرَّ ــلُ أَ ــضَ فْ أَ
يَ  ضِ يَمْ تَّى  حَ  ، ةَ ابَّ الدَّ هِ  ذِ هَ تُلْ  اقْ فَ رِ  احِ السَّ رِ  مْ أَ نْ  مِ إِلَيْكَ  بَّ  أَحَ بِ  اهِ الرَّ
الَ  قَ فَ  ، هُ بَرَ أَخْ فَ بَ  اهِ الرَّ تَى  أَ فَ  ، النَّاسُ ى  ضَ مَ وَ ا،  هَ تَلَ قَ فَ ا  اهَ مَ رَ فَ  ، النَّاسُ
ــا  كَ مَ ـــرِ مْ ــنْ أَ ــغَ مِ ــلَ ــدْ بَ ــنِّــي، قَ ــلُ مِ ــضَ فْ مَ أَ ــيَــوْ ـــتَ الْ نْ ، أَ ــيَّ ــنَ يْ بُ : أَ ـــبُ اهِ لَــهُ الـــرَّ
ئُ  بْرِ يُ مُ  الْغُالَ ــانَ  كَ وَ  ، لَيَّ عَ لَّ  ــدُ تَ الَ  فَ تُلِيتَ  ابْ ــإِِنِ  فَ تُبْتَلَى،  سَ ــكَ  إِنَّ وَ  ، رَ أَ
لِيسٌ  جَ عَ  مِ فَسَ  ، اءِ وَ األَدْ ائِرِ  سَ نْ  مِ النَّاسَ  ي  اوِ دَ يُ وَ  ، صَ األَبْرَ وَ هَ  مَ األَكْ
 ، عُ مَ جْ أَ لَكَ  نَا  اهُ هَ ا  مَ  : الَ قَ فَ ةٍ  ثِيرَ كَ ا  ايَ دَ بِهَ اهُ  تَ أَ فَ  ، يَ مِ عَ دْ  قَ انَ  كَ لِكِ  لِلْمَ
ــإِنْ  ، فَ ــهُ ــي الــلَّ ــفِ ــشْ ــا يَ ــمَ ا، إِنَّ ـــدً حَ ــي أَ ــفِ شْ ــي الَ أَ : إِنِّ ــالَ ــقَ ــنِــي، فَ ــتَ ــيْ ــفَ ـــتَ شَ نْ إِنْ أَ

ص١٣٠-١٣٤.   ۴ البراك  عبدالرحمن  للشيخ 
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ــى  تَ ــأَ ، فَ ــهُ ــاهُ الــلَّ ــفَ ــشَ ، فَ ِ ــنَ بِــاهللَّ ــآمَ ، فَ ــاكَ ــفَ ــشَ ــهَ فَ تُ الــلَّ ــوْ عَ ِ دَ ــنْــتَ بِــاهللَّ ــتَ آمَ نْ أَ
يْكَ  لَ عَ دَّ  رَ نْ  مَ  : لِكُ الْمَ لَهُ  الَ  قَ فَ  ، لِسُ يَجْ انَ  كَ ا  مَ كَ إِلَيْهِ  لَسَ  فَجَ لِكَ  الْمَ
 ، ــهُ ــكَ الــلَّ بُّ رَ ــي وَ بِّ : رَ ــالَ ي؟ قَ ــيْــرِ بٌّ غَ ــكَ رَ لَ : وَ ــالَ ــي، قَ بِّ : رَ ــالَ ؟ قَ كَ ــرَ ــصَ بَ
ــالَ  ــقَ ، فَ مِ ــالَ ــغُ ــيءَ بِــالْ ــجِ ، فَ مِ ــالَ ــغُ ــى الْ ــلَ لَّ عَ ــتَّــى دَ ــهُ حَ بُ ــذِّ ــعَ لْ يُ ــزَ ــمْ يَ ــلَ هُ فَ ــذَ ــأَخَ فَ
صَ  ـــرَ بْ األَ ــهَ وَ ــمَ ئُ األَكْ ــرِ ــبْ ــا تُ كَ مَ ــرِ ــحْ ــنْ سِ ــغَ مِ ــلَ ــدْ بَ ! قَ ــنَــيَّ يْ بُ : أَ ــلِــكُ ــهُ الْــمَ لَ
هُ  ــذَ ــأَخَ فَ  ، ــهُ الــلَّ فِي  ــا يَشْ ــمَ ا، إِنَّ ــدً حَ ــي أَ ــفِ شْ ــي الَ أَ : إِنِّ ــالَ ــقَ فَ  ، ــلُ ــعَ ــفْ تَ ــلُ وَ ــعَ ــفْ تَ وَ
 : ــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ، فَ ــبِ اهِ ــيءَ بِــالــرَّ ــجِ ، فَ ــبِ اهِ ــى الــرَّ ــلَ لَّ عَ ــتَّــى دَ ــهُ حَ بُ ــذِّ ــعَ لْ يُ ــزَ ــمْ يَ ــلَ فَ
ـــارَ فِــي  ـــئْـــشَ ـــعَ الْـــمِ ضَ ـــوَ (١)، فَ ـــارِ ـــشَ ـــئْ ـــمِ ـــا بِـــالْ عَ ـــدَ ـــى، فَ بَ ـــأَ ، فَ يـــنِـــكَ ـــنْ دِ ــــعْ عَ جِ ارْ
يلَ  قِ فَ لِكِ  الْمَ لِيسِ  بِجَ ــيءَ  جِ ــمَّ  ثُ  ، اهُ قَّ شِ ــعَ  قَ وَ تَّى  حَ هُ  قَّ فَشَ  ، ــهِ سِ أْ رَ قِ  رِ فْ مَ
بِهِ  هُ  قَّ فَشَ هِ  سِ أْ رَ قِ  رِ فْ مَ فِي  ارَ  ئْشَ الْمِ عَ  ضَ وَ فَ بَى،  أَ فَ ينِكَ  دِ نْ  عَ عْ  جِ ارْ  : لَهُ
ــى،  بَ ــأَ يــنِــكَ فَ ــنْ دِ ــعْ عَ جِ : ارْ ــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ــالمِ فَ ــيءَ بِــالْــغُ ــمَّ جِ ، ثُ ــاهُ ــقَّ ــعَ شِ قَ ــتَّــى وَ حَ
ا،  ـــذَ كَ ا وَ ــذَ ــلِ كَ ــبَ ــى جَ ــوا بِــهِ إِلَ ــبُ هَ : اذْ ــالَ ــقَ ــابِــهِ فَ ــحَ ــنْ أَصْ ــرٍ مِ ــفَ ــى نَ ــهُ إِلَ ــعَ فَ ــدَ فَ
إِالَّ  ، وَ ِـــهِ يـــن ـــنْ دِ ــــعَ عَ جَ ــــإِنْ رَ ، فَ ـــــهُ تَ وَ رْ ــمْ ذُ ــتُ ــغْ ــلَ ا بَ ــــإِذَ ــلَ فَ ــبَ ــجَ وا بِـــهِ الْ ـــدُ ـــعَ ـــاصْ فَ
ــمْ  ِــيــهِ ــن ــفِ ! اكْ ــمَّ ــهُ : الــلَّ ــالَ ــقَ ، فَ ــلَ ــبَ ــجَ ـهِ الْ وا بـِ ــدُ ــعِ ــصَ ـهِ فَ ــوا بـِ ــبُ هَ ــذَ ، فَ ــوهُ حُ ــرَ ــاطْ فَ
 ، لِكِ الْمَ إِلَى  ي  شِ يَمْ اءَ  جَ وَ قَطُوا،  فَسَ  ، بَلُ الْجَ مُ  بِهِ فَ  جَ رَ فَ  ، ئْتَ شِ ا  بِمَ
إِلَى  هُ  عَ فَ دَ فَ  ، هُ اللَّ مُ  انِيهِ فَ كَ  : الَ قَ ؟  ابُكَ حَ أَصْ لَ  عَ فَ ا  مَ  : لِكُ الْمَ لَهُ  الَ  قَ فَ
بِهِ  طُوا  سَّ تَوَ فَ ــورٍ  قُ ــرْ قُ فِي  لُوهُ  مِ احْ فَ بِــهِ  ــبُــوا  هَ اذْ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــابِــهِ ــحَ أَصْ ــنْ  مِ رٍ  فَ نَ
 ! مَّ هُ اللَّ  : ــالَ ــقَ فَ  ، بِــهِ ــبُــوا  هَ ــذَ فَ  ، ــوهُ فُ ــذِ ــاقْ فَ إِالَّ  وَ ِــهِ  يــن دِ ــنْ  عَ ــعَ  جَ رَ ــإِنْ  فَ  ، ــرَ ــبَــحْ الْ
إِلَى  ي  شِ يَمْ اءَ  جَ وَ وا،  قُ رِ غَ فَ ينَةُ  فِ السَّ مُ  بِهِ أَتْ  فَ انْكَ فَ  ، ئْتَ شِ ا  بِمَ مْ  نِيهِ فِ اكْ

هو آلة القطع المسمى: المنشار.  (١)



٣٤٢
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 ، ــهُ ــمُ الــلَّ ــانِــيــهِ ــفَ : كَ ـــالَ ؟ قَ ــكَ ــابُ ــحَ ــلَ أَصْ ــعَ ــا فَ : مَ ــلِــكُ ــمَ ــالَ لَــهُ الْ ــقَ ، فَ ــلِــكِ ــمَ الْ
ــا  مَ : وَ ــالَ ، قَ كَ بِــهِ ــرُ ــا آمُ ــلَ مَ ــعَ ــفْ ــتَّــى تَ ــاتِــلِــي حَ ــتَ بِــقَ ــكَ لَــسْ : إِنَّ ــلِــكِ ــمَ ــالَ لِــلْ ــقَ فَ
 ، عٍ ـــذْ ــى جِ ــلَ ــنِــي عَ ــبُ ــلُ ــصْ تَ ، وَ ــــدٍ احِ ــيــدٍ وَ ــعِ ــاسَ فِــي صَ ــعُ الــنَّ ــمَ ــجْ : تَ ـــالَ ؟ قَ ـــوَ هُ
 : ــلْ ــمَّ قُ ، ثُ سِ ــوْ ــقَ ــبِــدِ الْ ــمَ فِــي كَ ــهْ ــعِ الــسَّ ــمَّ ضَ ــتِــي، ثُ ــنْ كِــنَــانَ ــا مِ ــمً ــهْ ــذْ سَ ــمَّ خُ ثُ
ــنِــي،  ــتَ ــلْ ــتَ ـــكَ قَ لِ ــتَ ذَ ــلْ ــعَ فَ ا  إِذَ ـــكَ  ـــإِنَّ فَ ـــنِـــي،  مِ ـــمَّ ارْ ثُ  ، مِ ـــالَ ـــغُ بِّ الْ ــهِ رَ الــلَّ ــمِ  بـِـاسْ
ا  مً هْ ــذَ سَ خَ ــمَّ أَ ، ثُ عٍ ــذْ ــى جِ ــلَ ــهُ عَ ــبَ ــلَ صَ ، وَ ــدٍ احِ ــيــدٍ وَ ــعِ ــعَ الــنَّــاسَ فِــي صَ ــمَ ــجَ فَ
بِّ  رَ  ، ِ اهللَّ مِ  بِاسْ  : الَ قَ مَّ  ثُ سِ  وْ الْقَ بِدِ  كَ فِي  مَ  هْ السَّ عَ  ضَ وَ مَّ  ثُ  ، تِهِ كِنَانَ نْ  مِ
ــهِ  غِ ــدْ هُ فِــي صُ ـــدَ ــعَ يَ ضَ ــوَ ، فَ ــهِ غِ ــدْ ــمُ فِــي صُ ــهْ ــعَ الــسَّ قَ ــوَ ، فَ ـــاهُ مَ ــمَّ رَ ، ثُ مِ ــالَ الْــغُ
بِّ  بِرَ نَّا  آمَ  ، مِ الْغُالَ بِّ  بِرَ نَّا  آمَ  : النَّاسُ الَ  قَ فَ  ، اتَ مَ فَ مِ  هْ السَّ عِ  ضِ وْ مَ فِي 
ــنْــتَ  ــا كُ ــــتَ مَ يْ أَ رَ : أَ ـــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ــلِــكُ فَ ــمَ تِـــيَ الْ ـــأُ ، فَ مِ ـــالَ ـــغُ بِّ الْ ـــرَ ــا بِ ــنَّ ، آمَ مِ ـــالَ ـــغُ الْ
ودِ  ــدُ ــرَ بِــاألُخْ مَ ــأَ ، فَ ــنَ الــنَّــاسُ ــدْ آمَ ، قَ كَ رُ ـــذَ لَ بِــكَ حَ ــزَ ِ نَ اهللَّ ــدْ وَ ؟ قَ رُ ــذَ ــحْ تَ
نْ  عَ ــعْ  جِ ــرْ يَ لَــمْ  ــنْ  مَ  : ــالَ قَ وَ  ، انَ الــنِّــيــرَ مَ  ــرَ أَضْ وَ تْ  ــدَّ ــخُ فَ كِ  كَ السِّ اهِ  ــوَ فْ أَ فِــي 
ةٌ  أَ ـــرَ تْ امْ ـــاءَ ــتَّــى جَ ــوا حَ ــلُ ــعَ ــفَ ، فَ ــمْ ــحِ ــتَ : اقْ ـــهُ ــيــلَ لَ وْ قِ ــا، أَ ــوهُ فِــيــهَ ــمُ ــأَحْ ِــهِ فَ يــن دِ
 ! ــهْ مَّ ــا أُ : يَ مُ ــالَ ــغُ ــا الْ ــهَ ــالَ لَ ــقَ ــا، فَ ــعَ فِــيــهَ ــقَ نْ تَ ــتْ أَ ــسَ ــاعَ ــقَ ــتَ ــا فَ ــهَ ــبِــيٌّ لَ ــا صَ ــهَ ــعَ مَ وَ

  .(١)« قِّ الْحَ لَى  عَ إِنَّكِ  فَ ي  بِرِ اصْ


إذا  تــســتــغــرب  فــال  أولــيــائــه،  عــلــى  أعــداءه  يــســلــط  قــد  اهللاچ  أن   -١ »
وحـــرقـــوهـــم،  فـــقـــتـــلـــوهـــم،  الـــمـــؤمـــنـــيـــن،  عـــلـــى  الـــكـــفـــار  اهللا  ســـلـــط 

صحيح مسلم برقم ٣٠٠٥.  (١)

٣٤٢ÖÎÜÅ˛a @lbzïc @Úñ”



٣٤٣
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فـــاهللا تــعــالــى لـــه فـــي هـــذا حــكــمــة، قــال  نـــتـــهـــكـــوا أعـــراضـــهـــم،  وا
 o  n  m  l  k  j  i  h  g﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
أجـــرهـــم  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  مــــن  والــــمــــصــــابــــون  p﴾ [محمد:٤]. 
ا لـــســـيـــئـــاتـــهـــم،  اهللا عـــظـــيـــم، رفــــعــــة لــــدرجــــاتــــهــــم، وتــــكــــفــــيــــرً عــــنــــد 
بـــهـــم،  ا  مـــــكـــــرً اهللا  لــــهــــم  أمـــــلـــــى  الــــمــــعــــتــــدون  الــــكــــفــــار  وهـــــــــؤالء 
أخــذ عــزيــز مــقــتــدر، والــبــاقــون  ــا لــهــم، وســيــأخــذهــم  واســتــدراجً

 È﴿ حــصــل إلخــوانــهــم، قــال تــعــالــى:  وعــظــة فــيــمــا  عــبــرة  لــهــم 
 Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

[إبــراهــيــم:٢٤].  ﴾Ö  Õ  Ô  Ó

إال - ٢ بـــذنـــب  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  عـــلـــى  يــــأخــــذوا  لــــم  الـــكـــفـــار  هـــــؤالء  أن    
وهــذا  بــاهللا الــعــزيــز الــحــمــيــد،  ا، وهــو أنــهــم يــؤمــنــون  واحــدً شــيــئًــا 
ــنــكــر  يُ هــذا هــو الــحــق، ومــن أنــكــره فــهــو الــذي  لــيــس بــذنــب، بــل 

.(١ ) عليه"
لــعــن، - ٣ أي  ـــتـــل:  قُ مــعــنــى  وهــــو  الـــظـــالـــمـــيـــن،  لــلــكــافــريــن  اهللا  لـــعـــن    

والــلــعــن هــو الــطــرد واإلبــعــاد عــن۴.
التعذيب - ٤ اإلسالم  في  حرم  ولذا  به،  يعذب  ما  أعظم  النار  أن    

.(٢ إال ربــهــا( يــعــذب بــالــنــار  بــالــنــار، فــال 
تفسير الشيخ ابن عثيمين۴، ص١٣٠-١٣١ بتصرف.   (١)

تفسير جزء عم وأحكامه وفوائده للشيخ عبدالرحمن البراك ۴ ص١٣٢.   (٢)



٣٤٤

٨-٦-٢٠١٧

من - ٥ المؤمنين  اهللاک  أعلم  علماؤنا:  القرطبي۴: «قال  قال 
دَ قبلهم من الشدائد  حَّ هذه األمة في هذه اآلية ما كان يلقاه من وَ
على  ليصبروا  الغالم  قصة  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لهم  وذكر  بذلك،  يؤنسهم 
عــلــيــهــا،  كـــانـــوا  الـــتـــي  والــمــشــقــات  واآلالم   األذ مـــن  يـــالقـــون  مـــا 
وتمسكه  الحق  في  وتصلبه  صبره  في  الغالم  هــذا  بمثل  ليتأسوا 
به، وبذله نفسه في حق إظهار دعوته، ودخول الناس في الدين، 
مــــع صـــغـــر ســـنـــه، وعـــظـــيـــم صــــبــــره، وكــــذلــــك الــــراهــــب صـــبـــر عــلــى 
لما  الناس  من  كثير  وكذلك  بالمنشار،  نُشر  حتى  بالحق  التمسك 
الطرح  على  صبروا  قلوبهم  في  اإليمان  ورسخ  تعالى  باهللا  آمنوا 
قويت  لمن  ذلك  على  والصبر  دينهم،  عن  يرجعوا  ولم  النار  في 

لى. أوْ دينه  وصلب  نفسه 
أن  الــخــدري  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــطَــانٍ  ــلْ سُ ـــنْـــدَ  عِ لٍ  ــــدْ عَ ــةَ  ـمَ ــلـِ كَ ـــادِ  ـــهَ ـــجِ لْ ا ـــمِ  ـــظَ عْ أَ ـــنْ  مِ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــائِــرٍ جَ
قـــــال:  لـــــــــــدرداءگ  ا أبــــــي  عـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  مــــاجــــه  بــــــن  ا  ورو
ـــتَ  ـــعْ ـــطِّ قُ نْ  إِ وَ ـــئًـــا،  ـــيْ شَ ـــهِ  ــالـــلَّ بـِ كْ  ــــرِ ــــشْ تُ ال  نْ  أَ ـــيـــلِـــيملسو هيلع هللا ىلص  ـــلِ خَ ـــــي  ـــــانِ صَ وْ «أَ

 .(٢ )« ــتَ قْ ــرِّ حُ وَ
الــتــرمــذي (٢٣٤/٢)  صــحــيــح  فــي  األلــبــانــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ،٢١٧٤ بــرقــم   (١)

برقم١٧٦٦.
 (٣٧٤/٢) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وحسنه   ،٤٠٣٤ برقم   (٢)

 .٣٢٥٩ برقم 
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ولــقــد امــتــحــن كــثــيــر مــن أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــالــقــتــل والــصــلــب 
الـــشـــديـــد، ولـــم يــلــتــفــتــوا إلـــى شـــيء مـــن ذلـــك، ويــكــفــيــك  والــتــعــذيــب 
والمحن  الحروب  من  لقوا  وما  وأصحابهما  وخبيب  عاصم  قصة 

.(١ واألســر والــحــرق»( والــقــتــل 
التكلم - ٦ على  للمكره  رخصة  فيها  ليست  السابقة  الشرائع  أن    

بــالــكــفــر، وكــان مــن مــحــاســن ديــنــنــا الــحــنــيــف الــرخــصــة لــلــمــكــره 
 ] \ [﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  بـــالـــكـــفـــر،  الـــتـــكـــلـــم  عـــلـــى 
تــعــالــى:  وقــال   ،[١٥٧ [األعـــراف:   ﴾a ` _ ^

 ."[١٠٦ [الــنــحــل:   ﴾X W V U T S ﴿
ولــذلــك - ٧ فـــاألمـــثـــل،  األمـــثـــل  ثـــم  األنـــبـــيـــاء،  بـــالء  الـــنـــاس  أشـــد  أن    

مــن  وغـــيـــرهـــم  الـــيـــهـــود  أيـــــدي  عـــلـــى  لـــلـــقـــتـــل  اهللا  أنـــبـــيـــاء  تـــعـــرض 
 !﴿ الــكــفــرة الــفــجــرة كــيــحــيــى وزكــريــا وغــيــرهــم، قــال تــعــالــى: 
 /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0

 [آل عــمــران:١٨١].
وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
ــاءُ  ــبِــيَ نْ َ قــال: «األْ بــالء؟  أشــد  لــنــاس  ا أي  اهللا!  رســول  يــا  قــلــت:  قــال: 
فِــي  ـــانَ  كَ نْ  ـــإِ فَ  ، يــنـِـهِ دِ رِ  ـــدْ قَ ــى  ــلَ عَ ــلُ  جُ لــرَّ ا ــى  ــلَ ــتَ ــبْ يُ  ، ــثَــلُ مْ َ ــاألْ فَ ـــثَـــلُ  مْ َ األْ ــمَّ  ثُ

الجامع ألحكام القرآن (١٩١/٢٢-١٩٣).   (١)
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رِ  ـــدْ قَ ــى  ــلَ عَ ـيَ  ــتُــلـِ بْ ا ـــةٌ  قَّ رِ ـِـهِ  يــن دِ فـِـي  ـــانَ  كَ نْ  إِ وَ  ، هُ ؤُ ــــالَ بَ ــتَــدَّ  اشْ ــا  ــبً ــلْ صُ ـِـهِ  يــن دِ
ضِ  َرْ األْ ــى  ــلَ عَ ــيَ  ــشِ ــمْ يَ ــهُ  كَ ــتْــرُ يَ ــتَّــى  حَ ــبْــدِ  لْــعَ ـا بـِ ءُ  ـــالَ ـــبَ لْ ا حُ  ـــرَ ـــبْ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ِـــهِ يـــن دِ

.(٢ )(١ )« ــةٌ ــطِــيــئَ خَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  مَ وَ
وأحبابه  أولياءه  قتلوا  أنهم  فمع  عباده،  على  العظيم  اهللا  حلم   -٨
وأحــرقــوهــم بــالــنــار، إال أنــه يــدعــوهــم إلــى الــتــوبــة، قــال الــحــســن 
الــــبــــصــــري۴: «انـــــظـــــروا إلـــــى هـــــذا الــــكــــرم والـــــجـــــود! قــتــلــوا 
أولــيــاءه وهــو يــدعــوهــم إلــى الــتــوبــة والــمــغــفــرة»(٣)، قــال تــعــالــى: 

.[١٠ [البروج:   ﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U﴿
<‰÷a <Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا> <Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êاحلــــمــــد 

J‡È√€q_<‰fvëÊ

برقم ٢٣٩٨، وقال : هذا حديث حسن صحيح.  (١)
تفسير جزء عم وأحكامه وفوائده للشيخ عبدالرحمن البراك۴ ص١٣٠-١٣٦.  (٢)

تفسير ابن كثير۴ (٣١٢/١٤).  (٣)
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الكلمة السابعة والثالثون

ک


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  اإلمــام   رو فقد 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص أبــا مــوســى ومــعــاذ بــن جبل  بــردةگ قــال: بعث رســول  أبــي 
إلـــى الــيــمــن، قــــال: وبــعــث كـــل واحــــد مــنــهــمــا عــلــى مـــخـــالف(١)، قـــال: 
ا».  ــرَ ــفِّ ــنَ الَ تُ ا وَ ـــرَ ـــشِّ بَ ا، وَ ــرَ ــسِّ ــعَ الَ تُ ا وَ ـــرَ ـــسِّ والــيــمــن مــخــالفــان، ثــم قـــال: «يَ
إلى  منهما  واحد  كل  فانطلق  ا»(٢).  تَلفَ تَخْ الَ  وَ ا  عَ تَطَاوَ «وَ رواية:  وفي 
عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه 
صاحبه  من  قريبًا  أرضه  في  معاذ  فسار  عليه،  فسلم  ا،  عهدً به  أحدث 
جالس،  هو  وإذا  إليه  انتهى  حتى  بغلته  على  يسير  فجاء  موسى،  أبي 
عنقه،  إلى  يداه  جمعت  قد  عنده  رجل  وإذا  الناس،  إليه  اجتمع  وقد 
أي: أقليم، وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وكان من عمله الجند، وله بها   (١)

السفلى.  موسى  أبي  جهة  وكانت  اليوم،  إلى  مشهور  مسجد 
 .١٧٣٣ برقم  مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة السابعة والثالثون
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بعد  كفر  رجل  هذا  قال:  هذا؟  أيم  قيس  بن  اهللا  عبد  يا  معاذ:  له  فقال 
فانزل،  لذلك،  به  جيء  إنما  قال:  يُقتل،  حتى  أنزل  ال  قال:  إسالمه، 
ــتــل، ثــم نــزل فــقــال: يــا عــبــد اهللا!  ــقــتــل، فــأمــر بــه فــقُ قــال: مــا أنــزل حــتــى يُ
ا،  وقاعدً ا  قائمً رواية:  وفي  ا(١)،  تفوقً أتفوقه  قال:  القرآن؟  تقرأ  كيف 
وعــلــى راحـــلـــتـــي(٢)، قـــال: فــكــيــف تــقــرأ أنـــت يــا مــعــاذ؟ قـــال: أنـــام أول 
الــلــيــل، فــأقــوم وقــد قــضــيــت جــزئــي مــن الــنــوم، فــأقــرأ مــا كــتــب اهللا لــي، 

قومتي(٣). أحتسب  كما  نومتي  فأحتسب 


بالوصية  أوصــاه  أمــر  فــي  ا  أحــدً بعث  إذا  أنــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  هــدي  مــن   -١
فيها. أُرسل  التي  المهمة  تناسب  التي 

الناس  على  بالتيسير  دعوته  في  يلتزم  أن  اهللا  إلى  للداعي  ينبغي   -٢
بأن  إال  ذلك  يتحقق  وال  عليهم،  مشقة  فيه  وما  التعسير  ويجتنب 
بالصبر  وتحلى  يــن،  الــدِّ فــي  الفقه  اهللا  رزقــه  ممن  الــداعــي  يكون 

الرفق. واستعمل  والحلم، 
أدعــى  فذلك  يسرهم،  بما  الــنــاس  تبشير  اهللا  إلــى  للداعي  ينبغي   -٣

له. واالنقياد  الحق  لقبول 
مأخوذ  حين،  بعد  وحينًا  شيء،  بعد  شيئًا  ا،  ونهارً ليالً  قراءته  أالزم  أي  ا:  تفوقً أتفوقه   (١)
ا.  دائمً هكذا  تحلب..  ثم  تدر،  حتى  ساعة  تترك  ثم  تحلب  أن  وهو  الناقة،  فواق  من 

الباري (٦٢/٨).  فتح 
 .٤٣٤٥ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

 .١٧٣٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٣٤٢ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

٣٤٨Â‡Ó€a @μg @b‡Ër»i @Ü‰« áb»flÎک@ @ÛçÏfl @Ôic @sÌÜy@Âfl @ÜˆaÏœ
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ا وأبـــا مــوســى ولـــم يــكــن لــهــمــا أمــيــر، إذ لم  بــعــث الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــعــاذً  -٤
فيطيع  يتطاوعا  أن  أمرهماملسو هيلع هللا ىلص  فلهذا  يأمرانه،  ثالث  معهما  يكن 
هـــذا مـــرة، ويــطــيــع اآلخـــر مـــرة أخــــر؛ ألن ذلـــك جــالــب لــلــمــودة 
والـــتـــعـــاون عــلــى الــبــر والـــتـــقـــو، ونــهــاهــمــا عـــن االخـــتـــالف؛ ألنــه 

ذلك. أضداد  إلى  سبب 
ــا فــيــتــذاكــرون اإليــمــان  هـــدي الــصــحــابــة حــيــن يــلــقــى بــعــضــهــم بــعــضً  -٥
لبعض  بعضهم  واستشارة  بعض،  من  بعضهم  وينتفع  واألعمال، 

وتربيتها. النفوس  الستصالح 
ــــا، ولـــــوال ذلــــك لـــم يــولــه  ـــا فـــطـــنًـــا حــــاذقً أن أبــــا مـــوســـى كــــان عـــالـــمً  -٦»
إلى  يحتج  لم  لغيره  الحكم  فــوض  كــان  ولــو  اإلمــارة،  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

به. وصاه  بما  توصيته 
أميرين. بين  البلد  وقسمة  الواحد،  البلد  على  أميرين  تولية   -٧

عليها  الحريص  ومنع  عليها،  والــحــرص  اإلمــارة  ســؤال  كراهية   -٨
. منها

ب إلــيــه  ٩- إكـــــرام الــضــيــف والــــزائــــر، فــقــد جــــاء فـــي الـــحـــديـــث: «فــــقــــرَّ
الوسادة».

الــــمــــبــــادرة إلــــى إنــــكــــار الـــمـــنـــكـــر، وإقــــامــــة الـــحـــد عـــلـــى مــــن وجـــب   -١٠
عليه»(١).

باختصار.  حجر۴ (٢٧٥/١٢)  البن  الباري  فتح   (١)



٣٥٠

٨-٦-٢٠١٧

رفض  ا  معاذً فإن  ورسوله،  اهللا  ألمر  والتنفيذ  االستجابة  سرعة   -١١
ا. فورً الحد  عليه  قام  يُ حتى  ينزل  أن 

ينَهُ  دِ لَ  بَدَّ نْ  «مَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  يتب،  لم  إذ  القتل  حكمه  المرتد  أن   -١٢
 .(١ ) « هُ تُلُو قْ ا فَ

وسائل  صارت  إذا  بالنية  عليها  يؤجر  المباحات  «أن   -١٣
.(٢ منهما»( لشيء  تكميالً  أو  المندوبة،  أو  الواجبة  للمقاصد 
من  وغيرها  الليل..  وقيام  القرآن،  قراءة  من  العبادات  أن   -١٤
وتعليم  الدعوة،  نشر  على  المعين  الزاد  أعظم  من  العبادات 

الخير. الناس 
صالة  في  به  والقيام  ا،  ونهارً ليالً  القرآن  من  الحفظ  مراجعة   -١٥
الذي  هو  األشعري  موسى  وأبو  التفلت،  سريع  ألنه  الليل؛ 
دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ فَ  ، آنَ رْ الْقُ ا  ذَ وا هَ دُ اهَ عَ «تَ حديث:   رو
أبو  كان  ولذلك  ا»(٣)؛  لِهَ قُ بِلِ فِي عُ ِ نَ اإلْ تًا مِ لُّ فَ دُّ تَ شَ أَ وَ  لَهُ  ! هِ بِيَدِ

المراجعة. يالزم  األشعري  موسى 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .٦٩٢٢ برقم  البخاري  صحيح   (١)
حجر۴ (٢٧٥/١٢).  البن  الباري  فتح   (٢)

 .٨٠٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٠٥٠ برقم  البخاري  صحيح   (٣)

٣٥٠Â‡Ó€a @μg @b‡Ër»i @Ü‰« áb»flÎک@ @ÛçÏfl @Ôic @sÌÜy@Âfl @ÜˆaÏœ
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الكلمة الثامنة والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
المؤمنين،  عباده  فيها  ک  اهللا  امتحن  وقعة  أحد  غزوة  فإن 
الله  ذكرها  وقد  والمنافقين،  المؤمنين  بين  فيها  وميَّز  واختبرهم، 
بعض  ذكر  على  واقتصرت  عمران،  آل  سورة  في  مفصلة  تعالى 
اآليات  وإليك  القيم۴،  ابن  ذكرها  التي  والفوائد  الحكم 
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 .[١٢١-١٨١ عمران:  ﴾ [آل    8   7   6   5

والغايات  الحكم  بعض  ذكر  في  القيم۴  ابن  قال 
إلى  اهللاچ  أشار  «وقد  أحد:  وقعة  في  كانت  التي  المحمودة 
القصة  افتتح  حيث  عمران،  آل  سورة  في  وأصولها  أمهاتها 
[آل   ﴾Ð   Ï   Î   Í  Ì   Ë   Ê   É﴿ بقوله: 

آية. ستين  تمام  إلى   ،[١٢١ عمران: 

والــتــنــازع،  وأن  والفشل،  المعصية،  عاقبة  ســوء  تعريفهم   :
  L﴿ :الـــــــذي أصــــابــــهــــم إنــــمــــا هــــو بــــشــــؤم ذلـــــــك، كـــمـــا قــــــال تــــعــــالــــى
   V   U   T   SR   Q   P   O    N   M
  a`   _    ^   ]   \   [   Z   Y   X   W
  l  k  ji  h  g   f  e   d  c  b

r  q  p   on  m﴾ [آل عمران: ١٥٢].
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وفشلهم،  وتنازعهم،  للرسولملسو هيلع هللا ىلص،  معصيتهم  عاقبة  ذاقوا  فلما 
الخذالن. أسباب  من  ا  زً وتحرُّ ويقظة،  ا  حذرً أشد  ذلك  بعد  كانوا 

جرت  وأتباعهم،  رسله  في  وسنته  اهللا  حكمة  أن   :
العاقبة،  لهم  تكون  لكن   ،أخر عليهم  ويُدال  مرة،  يُدالوا  بأن 
ولم  وغيرهم،  المؤمنون  معهم  دخل  ا،  دائمً انتصروا  لو  فإنهم 
يحصل  لم  ا،  دائمً عليهم  ر  انتُصِ ولو  غيره،  من  الصادق  يتميز 
لهم  جمع  أن  اهللا  حكمة  فاقتضت  والرسالة،  البعثة  من  المقصود 
به،  جاؤوا  وما  للحق  ويطيعهم  يتبعهم  من  ليتميز  األمرين  بين 

خاصة. والغلبة  الظهور  على  يتبعهم  ممن 
: أن هذا من أعالم الرسل، كما قال هرقل ألبي سفيان: 
قال:  وبينه؟  بينكم  الحرب  كيف  قال:  نعم.  قال:  قاتلتموه؟  هل 
كذلك  قال:   ،األخر عليه  ونُدال  المرة،  علينا  يُدال  سجال، 

.(١ العاقبة( لهم  تكون  ثم  بتلى،  تُ الرسل 
فإن  الكاذب،  المنافق  من  الصادق  المؤمن  يتميز  أن   :
لهم  وطار  بدر،  يوم  أعدائهم  على  اهللا  أظهرهم  لما  المسلمين 
باطنًا،  فيه  معهم  ليس  من  ا  ظاهرً اإلسالم  في  معهم  دخل   ، يتُ الصِّ
المؤمن  بين  ميزت  محنة  لعباده  سبَّب  أن  ک  اهللا  كمة  حِ فاقتضت 
وتكلموا  الغزوة،  هذه  في  رؤوسهم  المنافقون  فأطلع  والمنافق، 

سفيان.  أبي  حديث  من   ١٧٧٣ برقم  ومسلم   ،٧ برقم  البخاري  أخرجه   (١)
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ا،  تصريحً تلويحهم  وعاد  بَّاتهم،  خَ مُ وظهرت  يكتمونه،  كانوا  بما 
وعرف  ا،  ظاهرً ا  انقسامً ومنافق،  ومؤمن،  كافر،  إلى  الناس  وانقسم 
فارقونهم،  يُ ال  معهم  وهم  دورهم،  نفس  في  ا  عدوً لهم  أن  المؤمنون 

  |   {  z   y﴿ تعالى:  اهللا  قال  منهم.  وتحرزوا  لهم،  فاستعدوا 
   ¬   «   ª   ©   ¨ §   ¦   ¥     ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }
 .[١٧٩ عمران:  [آل   ﴾ ¸ ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®
المؤمنين  التباس  من  عليه  أنتم  ما  على  ليذركم  كان اهللا  ما  أي: 
ميزهم  كما  النفاق،  أهل  من  اإليمان  أهل  يميز  حتى  بالمنافقين، 
به  يميز  الذي  الغيب  على  ليطلعكم  اهللا  كان  وما  أحد،  يوم  بالمحنة 
وهوڽ  وعلمه،  غيبه  في  متميزون  فإنهم  وهؤالء،  هؤالء  بين 
 . شهادةٌ غيبٌ  هو  الذي  معلومه  فيقع  ا،  مشهودً ا  تمييزً يميزهم  أن  يريد 
من  نفاه  لما  استدراك   ﴾¶   μ   ´   ³   ²   ±   °﴿ وقوله: 
يشاء  ما  على  يُطلعهم  فإنه  الرسل،   سو الغيب،  على  خلقه  اطالع 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ قال:  كما  غيبه،  من 
في  وسعادتكم  أنتم  فحظكم   .[٢٦-٢٧ [الجن:   ﴾  Ó  Ò  Ñ
فلكم  وأيقنتم،  به  آمنتم  فإن  رسله،  عليه  يُطلع  الذي  بالغيب  اإليمان 

والكرامة. األجر  أعظمُ 

والضراء،  السراء  في  وحزبه  أوليائه  عبودية  استخراج   :
بهم،  أعدائهم  وظفر  ظفرهم  حال  وفي  يكرهون،  وما  يُحبون  وفيما 
فهم  يكرهون،  وما  يُحبون  فيما  والعبودية  الطاعة  على  ثبتوا  فإذا 
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السراء  من  واحد  حرف  على  اهللا  يعبد  كمن  وليسوا  حقا،  عبيده 
والعافية. والنعمة 

في  هم  بعدوِّ وأظفرهم  ا،  دائمً نصرهم  لو  ڽ  أنه   :
لطغت  ا،  أبدً ألعدائهم  والقهر  التمكين  لهم  وجعل  موطن،  كل 
والظفر،  النصر  لهم  بسط  فلو  وارتفعت،  وشمخت  نفوسهم، 
يُصلح  فال  الرزق،  لهم  بسط  لو  فيها  يكونون  التي  الحال  في  لكانوا 
والبسط،  والقبض  والرخاء،  والشدة  والضراء،  السراء  إال  عباده 

بصير. خبير  بهم  إنه  بحكمته،  يليق  كما  عباده  ألمر  المدبر  فهو 
وا  ذلُّ والهزيمة،  والكسرة،  بالغلبة،  امتحنهم  إذا  أنه   :
خلعة  فإن  والنصر،  زَّ  العِ منه  فاستوجبوا  وخضعوا،  وانكسروا، 

  /﴿ تعالى:  قال  واالنكسار،  ل  الذُّ والية  مع  تكون  إنما  النصر 
 wv u ﴿ :١٢٣]، وقال ﴾ [آل عمران:   54 3  2   1   0
 .[٢٥ [التوبة:   ﴾  ~  }  |  {  z  y  x
 ، أوالً كسره  وينصره،  ويجبره،  عبده،  يُعز  أن  أراد  إذا  فهوڽ 

وانكساره. لِّه  ذُ مقدار  على  ونصره  له  جبره  ويكون 
كرامته،  دار  في  منازل  المؤمنين  لعباده  هيأ  ڽ  أنه   :
فقيَّض  والمحنة،  بالبالء  إال  بالغيها  يكونوا  ولم  أعمالهم،  تبلغها  لم 
وفقهم  كما  وامتحانه،  ابتالئه  من  إليها  تُوصلهم  التي  األسباب  لهم 

إليها. وصولهم  أسباب  جملة  من  هي  التي  الصالحة  لألعمال 
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والغنى  والنصر  الدائمة  العافية  من  تكتسب  النفوس  أن   :
جدها  عن  يعوقها  مرض  وذلك  العاجلة،  إلى  كونًا  ورُ طغيانًا 
ومالكها  ربُّها  بها  أراد  فإذا  اآلخرة،  والدار  اهللا  إلى  سيرها  في 
دواء  يكون  ما  واالمتحان  االبتالء  من  لها  قيَّض  كرامته،  وراحمها 
البالء  ذلك  فيكون  إليه،  الحثيث  السير  عن  العائق  المرض  لذلك 
منه  ويقطع  الكريه،  الدواء  العليل  يسقي  الطبيب  بمنزلة  والمحنة 
األدواء  لغلبته  تركه  ولو  منه،  األدواء  الستخراج  المؤلمة  العروق 

هالكه. فيها  يكون  حتى 
والشهداء  أوليائه،  مراتب  أعلى  من  عنده  الشهادة  أن   :
الصديقية  درجة  بعد  وليس  عباده،  من  والمقربون  خواصه  هم 
تُراق  شهداء،  عباده  من  يتخذ  أن  يُحب  وهوڽ  الشهادة،  إال 
على  ومحابه  رضاه  ويُؤثرون  ومرضاته،  محبته  في  دماؤهم 
األسباب  بتقدير  إال  الدرجة  هذه  نيل  إلى  سبيل  وال  نفوسهم، 

العدو. تسليط  من  إليها  المفضية 
ويمحقهم،  أعداءه  يُهلك  أن  أراد  إذا  اهللاڽ  أن   :
ومن  ومحقهم،  هالكهم  بها  يستوجبون  التي  األسباب  لهم  قيَّض 
أوليائه،   أذ في  ومبالغتهم  وطغيانهم،  بغيُهم،  كفرهم  بعد  أعظمها 
أولياؤه  بذلك  فيتمحص  عليهم،  والتسلط  وقتالهم،  ومحاربتهم، 
محقهم  أسباب  من  أعداؤه  بذلك  ويزداد  وعيوبهم،  ذنوبهم  من 

  |    {  ﴿ قوله:  في  ذلك  وتعالى  سبحانه  ذكر  وقد  وهالكهم، 

٣٦٠Üyc@ÒÎåÀ@Âfl@5«Î@êÎâÖ
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ے  ¡  ¢  £   ¤    ¥  ¦  §  ¨  ©     ~  }
  ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯ ®   ¬   «   ª
  !    Â   Á   À    ¿   ¾   ½ ¼   »   º   ¹      ¸
 .[١٣٩-١٤١ عمران:  [آل   ﴾'   &   %   $   #   "
وإحياء  نفوسهم،  وتقوية  تشجيعهم  بين  الخطاب  هذا  في  لهم  فجمع 
التي  الباهرة  الحكم  وذكر  التسلية،  سن  حُ وبين  وهممهم،  عزائمهم 

  ª   ©   ¨   §   ¦  ﴿ فقال:  عليهم  الكفار  إدالة  اقتضت 
في  وتباينتم  واأللم،  القرح  في  استويتم  فقد   ،﴾®   ¬   «

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ تعالى:  قال  كما  والثواب،  الرجاء 
١٠٤]. فما بالكم  § ¨© ª » ¬ ® ¯ °﴾ [النساء: 
سبيل  في  ذلك  أصابهم  فقد  واأللم،  القرح  عند  وتضعفون  تهنون 

مرضاتي. وابتغاء  سبيلي  في  أُصبتم  وأنتم  الشيطان، 
وأنها  الناس،  بين  الدنيا  الحياة  هذه  أيام  يُداول  أنه  أخبر  ثم 
اآلخرة،  بخالف  وأعدائه  أوليائه  بين  والً  دُ يقسمها  حاضر،  عرضٌ 

آمنوا. للذين  خالصٌ  ورجاءها  ونصرها  عزها  فإن 
المنافقين،  من  المؤمنون  يتميز  أن  وهي   ،أخر حكمة  ذكر  ثم 
وذلك  غيبه،  في  معلومين  كانوا  أن  بعد  ومشاهدة  رؤية  علم  هم  فيعلمُ
الثواب  يترتب  وإنما  عقاب،  وال  ثوابٌ  عليه  يترتب  ال  الغيبي  العلم 

. الحسِّ في  ا  واقعً ا  مشاهدً صار  إذا  المعلوم  على  والعقاب 
فإنه  شهداء،  منهم  ڽ  اتخاذه  وهي   ،أخر حكمة  ذكر  ثم 
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وأفضلها، وقد  يُحب الشهداء من عباده، وقد أعدَّ لهم أعلى المنازل 
   ¿   ¾ ﴿ وقوله:  الشهادة.  درجة  نيلهم  يُ أن  بد  فال  لنفسه،  اتخذهم 
على  جدا  الموقعِ  لطيفُ  تنبيهٌ   ،[١٤٠ عمران:  [آل   ﴾Á   À
فلم  أُحد،  يوم  نبيه  عن  انخذلوا  الذين  للمنافقين  وبغضه  كراهته 
هم  وردَّ فأركسهم  يُحبهم،  لم  ألنه  شهداء،  منهم  يتخذ  ولم  يشهدوه، 
من  أعطاه  وما  اليوم،  ذلك  في  المؤمنين  به  خص  ما  ليحرمهم 
لها  وفق  التي  األسباب  عن  الظالمين  هؤالء  فثبط  منهم،  استشهد 

وحزبه»(١).  أولياءه 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

باختصار.  القيم (١٩٦/٣-٢٠٠)  البن  المعاد  زاد   (١)

٣٦٢Üyc@ÒÎåÀ@Âfl@5«Î@êÎâÖ
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الكلمة التاسعة والثالثون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبعد..
 C  BA  @  ?  >  =  <  ;  ﴿ تعالى:  قال 
 R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
الكريمة  اآلية  هذه  في  اهللاک  وذكر   .[١٨٧ [البقرة:   ﴾T S

ذلك. تمام  نة  السُّ في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وذكر  الصوم،  مفطرات  أصول 


. -٤  . -٣  . -٢  . -١
وأكبرها  أعظمها  وهو  الفرج،  في  الذكر  إيالج  وهو   :  -١ »
 ، نفالً أو  كان  ا  فرضً صومه  بطل  الصائم  جامع  فمتى  ا،  إثمً
مع  لزمه  عليه  واجب  والصوم  رمضان  نهار  في  كان  إن  ثم 
لم  فإن  مؤمنة،  رقبة  عتق  وهي  المغلظة،  الكفارة  القضاء 
شرعي  لعذر  إال  بينهما  يفطر  ال  متتابعين  شهرين  فصيام  يجد 
والسفر  كالمرض  حسي  لعذر  أو  والتشريق،  العيد  كأيام 

الكلمة التاسعة والثالثون
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لزمه  ا  واحدً ا  يومً ولو  عذر  لغير  أفطر  فإن  الفطر،  قصد  بغير 
يستطع  لم  فإن  التتابع،  ليحصل  جديد  من  الصيام  استئناف 

مسكينًا. ستين  فإطعام  متتابعين  شهرين  صيام 
وقع  رجالً  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
قال:   ،« بَةً قَ رَ دُ  تَجِ لْ  «هَ فقال:  ذلك  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فاستفتى  بامرأته 
قال:  ال،  قال:   ،« يْنِ تَتَابِعَ مُ نِ  يْ رَ هْ شَ يَامَ  صِ تَطِيعُ  تَسْ لْ  «هَ قال:  ال، 

كِينًا»(١). سْ مِ تِينَ  سِ عِمْ  أَطْ «فَ
غير  أو  استمناء..  أو  لمس،  أو  بتقبيل،  باختياره؛  المني  إنزال   -٢
باجتنابها،  إال  الصوم  يكون  ال  التي  الشهوة  من  هذا  ألن  ذلك؛ 
امـَهُ  عَ طَ كُ  تْرُ «يَ القدسي:  الحديث  في  الصحيحين  في  جاء  كما 

 .(٢ لِي»( جْ أَ نْ  مِ تـَهُ  وَ هْ شَ وَ ابـَهُ  رَ شَ وَ
الصحيحين  في  لما  يفطر  فال  إنزال  بدون  واللمس  التقبيل  فأما 
من حديث عائشةڤ: «أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كان يقبل وهو صائم، ويباشر 

إلربه»(٣).  أملككم  كان  ولكنه  صائم،  وهو 
يدركه  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ألن  يفطر؛  فال  باالحتالم  اإلنزال  وأما 

 .(٤ ويصوم( يغتسل  ثم  أهله،  من  جنب  وهو  الفجر 
 .١١١١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٣٦٨  ،٢٦٠٠  ،١٩٣٧ برقم  البخاري  صحيح   (١)

.١١٥١ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٨٩٤ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

.١١٠٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٢٧ برقم  البخاري  صحيح   (٣)
 .١١٠٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٢٥ برقم  البخاري  صحيح   (٤)

٣٦٤‚bÓñ€a @paäİ–fl
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إلى  الشراب  أو  الطعام  إيصال  وهو  الشرب،  أو  األكل   -٣
أو  المأكول  نوع  كان  أيا  األنف،  أو  الفم  طريق  من  الجوف 

 H  G  F  E  D  C﴿ تعالى:  لقوله  المشروب، 
﴾ [البقرة:  ِT  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I
لقولهملسو هيلع هللا ىلص  والشرب؛  كاألكل  األنف  في  والسعوط   .[١٨٧
ونَ  تَكُ نْ  أَ إِالَّ  اقِ  تِنْشَ االسْ فِي  الِغْ  بَ صبرة: «وَ بن  لقيط  حديث  في 

.(١ ا»( ائِمً صَ
يدخل  جرم  للرائحة  ليس  ألنه  يفطر؛  فال  الروائح  شم  فأما 

الجوف. إلى 
شيئان: وهو  والشرب،  األكل  بمعنى  كان  ما   -٤

فيحقن  بنزيف  يصاب  أن  مثل  الصائم  في  الدم  حقن   
والشراب،  بالطعام  الغذاء  غاية  هو  الدم  ألن  بذلك؛  فيفطر  دم،  به 

فيه. الدم  بحقن  ذلك  حصل  وقد 
اإلبر المغذية التي يُكتفى بها عن األكل والشرب،   :
فإنها  حقيقة،  ا  وشربً أكالً  تكن  لم  وإن  ألنها  أفطر  تناولها  فإذا 
غير  فإنها  المغذية  غير  اإلبر  فأما  حكمهما،  لها  فثبت  بمعناهما، 
حتى  العروق  طريق  عن  أو  العضالت  طريق  عن  تناولها  سواء  مفطرة 
أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٢٣٦٦ برقم  داود  أبي  سنن   (١)

.٢٠٧٣ برقم  داود 
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وال  أكالً  ليست  ألنها  تفطر؛  ال  فإنها  حلقه،  في  حرارتها  وجد  لو 
الطعم  بوجود  عبرة  وال  حكمهما،  لها  يثبت  فال  بمعناهما،  وال  ا  شربً
لطخ  «لو  الفقهاء:  قال  ولذلك  والشرب؛  األكل  غير  في  الحلق  في 

يفطر». لم  حلقه  في  طعمه  فوجد  بحنظل  قدمه  باطن 
شراب  أو  طعام  من  المعدة  في  ما  إخراج  وهو  ا،  عمدً التقيؤ   -٥
يْهِ  لَ عَ يْسَ  لَ فَ ءُ  يْ الْقَ هُ  عَ رَ ذَ نْ  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  الفم  طريق  عن 
أي  ذرعه:  ومعنى   .(١)« يَقْضِ لْ فَ ا  دً مْ عَ اءَ  تَقَ اسْ نِ  مَ وَ  ، اءٌ قَضَ
أو  بطنه  كعصر  بالفعل؛  إما  القيء،  تعمد  إذا  ويفطر  غلبه، 
فيفطر  به،  ليقيء  شيئًا  يشم  أن  مثل  بالشم؛  أو  حلقه،  غمز 
يفطر. ال  فإنه  منه  سبب  بدون  القيء  حصل  إذا  أما  كله،  بذلك 

لَيْسَ  المرأة: «أَ في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لقول  والنفاس  الحيض  دم  خروج   -٦
أو  الحيض  دم  رأت  فمتى   .(٢)« مْ تَصُ لَمْ  وَ لِّ  تُصَ لَمْ  تْ  اضَ حَ ا  إِذَ
النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل 
بعد  إال  يبرز  ولم  الدم  بانتقال  أحست  وإن  بلحظة.  الغروب 

صحيح. فصومها  الغروب 
واجبًا  صومه  كان  إن  المفطرات  هذه  تناول  الصائم  على  ويحرم 
٢٣٨٠، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وفي وقفه ورفعه.  سنن أبي داود برقم   (١)
ابن  اإلسالم  لشيخ   الفتاو ومجموع  ص١١٩،  الكبير  الترمذي  علل  انظر  وللمزيد 

وغيره.  (٢٢١/٢٥) تيمية۴ 
.٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٠٤ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

٣٦٦‚bÓñ€a @paäİ–fl
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الفطر،  يبيح  عذر  له  يكون  أن  إال  والنذر،  والكفارة  رمضان  كصوم 
في  كان  إن  ثم  صحيح،  لعذر  إال  إتمامه  لزمه  بواجب  تلبس  من  ألن 
لزمه  وإال  والقضاء،  اليوم  بقية  اإلمساك  عليه  وجب  رمضان  نهار 
الفطر  له  يجوز  فإنه  ا  تطوعً صومه  كان  إن  أما  اإلمساك،  دون  القضاء 

اإلتمام»(١). األولى  لكن  عذر  بدون  ولو 
التي  المعاصرة  الصيام  مفطرات  بعض  في   فتو صدرت  وقد 
المنعقدة  دورته  في  اإلسالمي  الفقه  مجمع  من  عنها  السؤال  يكثر 

فيها:  وجاء  ١٤١٨هـ  عام  صفر   ٢٣-٢٨ من  الفترة  خالل  بجدة 
 

األنف  قطرة  أو  األذن،  غسول  أو  األذن،  قطرة  أو  العين،  قطرة   -١
الحلق. إلى  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب  إذا 

الذبحة  لعالج  اللسان  تحت  توضع  التي  العالجية  األقراص   -٢
الحلق. إلى  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب  إذا  وغيرها،  الصدرية 

منظار  أو  غسول،  أو  (لبوس)،  تحاميل  من  المهبل  يدخل  ما   -٣
الطبي. للفحص  إصبع  أو  مهبلي، 

الرحم. إلى  نحوهما  أو  اللولب  أو  المنظار  إدخال   -٤
من  واألنثى  للذكر  الظاهر  البول   مجر أي  اإلحليل:  يدخل  ما   -٥

واختصار. بتصرف  ص٦٤-٦٧   ۴ عثيمين  ابن  للشيخ  رمضان  شهر  مجالس   (١)
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أو  األشعة،  على  ظليلة  مادة  أو  منظار،  أو  دقيق)  قنطرة (أنبوب 
المثانة. لغسل  محلول  أو  دواء، 

السواك،  أو  األسنان،  تنظيف  أو  الضرس،  خلع  أو  السن،  حفر   -٦
الحلق. إلى  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب  إذا  األسنان،  فرشاة  أو 

إذا  للفم،  الموضعي  العالج  وبخاخ  والغرغرة،  المضمضة   -٧
الحلق. إلى  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب 

باستثناء  الوريدية،  أو  العضلية،  أو  الجلدية،  العالجية  الحقن   -٨
المغذية. والحقن  السوائل، 

األكسجين. غاز   -٩
(محاليل)  سوائل  المريض  يعط  لم  ما  (البنج)  التخدير  غازات   -١٠

مغذية.
والمراهم،  كالدهونات،  الجلد  من  ا  امتصاصً الجسم  يدخل  ما   -١١
أو  الدوائية،  بالمواد  المحملة  الجلدية  العالجية  واللصقات 

ئية. لكيميا ا
عالج  أو  لتصوير  الشرايين  في  دقيق)  (أنبوب  قنطرة  إدخال   -١٢

األعضاء. من  غيره  أو  القلب  أوعية 
أو  األحشاء،  لفحص  البطن  جدار  خالل  من  منظار  إدخال   -١٣

عليها. جراحية  عملية  إجراء 
لم  ما  األعضاء  من  غيره  أو  الكبد  من  (خزعات)  عينات  أخذ   -١٤
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محاليل. بإعطاء  مصحوبة  تكن 
مواد  أو  سوائل (محاليل)  إدخال  يصاحبه  لم  إذا  المعدة  منظار   -١٥

.أخر
دخول أي أداة أو مواد عالجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.  -١٦
وينبغي  (االستقاءة)،  المتعمد  بخالف  المتعمد  غير  القيء   -١٧
تأجيله  يضر  ال  ما  بتأجيل  المريض  نصح  المسلم  الطبيب  على 
سبق. فيما  المذكور  المعالجات  صور  من  اإلفطار  بعد  ما  إلى 



: ذهــــب الــعــلــمــاء: ابــــن بـــــــاز(١)، وابــــن عــثــيــمــيــن(٢)  
ألن  يــفــطــر؛  ال  أنـــه  إلـــى  الـــدائـــمـــة(٣)  والــلــجــنــة  رحمهما اهللا، 
الـــبـــخـــاخ يــتــبــخــر وال يــصــل إلــــى الـــمـــعـــدة، وإنـــمـــا يــصــل إلــى 

والسواك. المضمضة  ا على  الهوائية، وقياسً القصبات 
:-٢

والشافعية -  المالكية  من  فالجمهور  النهار،  جميع  يفقده  «أن 
صحيح؛  غير  فصومه  النهار  جميع  عليه  أُغمي  من  أن  والحنابلة 

.(٢٦٥/١٥) ۴ فتاو الشيخ ابن باز   (١)
.(٢٠٩/١٩-٢١٠) عثيمين۴  ابن  الشيخ   فتاو  (٢)

معاصرة (١٣١/٢). إسالمية   فتاو  (٣)
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اإلمساك  ١).فأضاف  )« تـَهُ وَ هْ شَ وَ ابـَهُ  رَ شَ وَ امـَهُ  عَ طَ عُ  دَ «يَ لحديث 
ذلك.  عليه  يصدق  فال  عليه  المغمى  أما  الصائم،  إلى 

عدم -  إلى  مالك  فذهب  النهار،  كل  الوعي  فقدان  يستغرق  ال  أن 
صومه..  صحة  إلى  وأحمد  الشافعي  وذهب  صومه،  صحة 

 .(٢ للصواب»( األقرب  وهو 
مفطر؛  أنه  باز۴  ابن  العالمة  الشيخ  اختار   :   -٣
يزود  قد  أنه  كما  النقي،  بالدم  الجسم  يزود  الكلى  غسيل  ألن 

مفطران(٣). فاجتمع  آخر،  مفطر  وهو  مغذية،  بمادة 
غسيل  ألن  يفطر  ال  أنه  إلى  المعاصرين  من  آخرون  «وذهب 
لسوائل  حقن  هو  إنما  شربًا،  وال  أكالً  فليس  بالحقن  يلحق  لى  الكُ
ثم  للدم  سحب  أو  مدة،  بعد  استخراجه  ثم  البطن،  صفاق  في 
والذي  الكلوي،  الغسيل  جهاز  طريق  عن  تنقيته  بعد  إعادته 
الجسم  تزويد  صاحبه  فإذا  تفصيل،  فيه  الكلى  غسيل  أن  يظهر 
هذه  ألن  يفطر؛  أنه  إشكال  فال  غيرها  أو  سكرية  مغذية  بمواد 
أما   ،ويتقو بها   يتغذ فالجسم  والشرب،  األكل  بمعنى  المواد 
به،  التفطير  يوجب  ما  يظهر  لم  فإنه  مغذية  مواد  معه  يكن  لم  إذا 
يوجب  ما  هذا  في  فليس  الضارة  المواد  من  للدم  تنقيته  مجرد  أما 

.٣٦٤ ص  تخريجه  سبق   (١)
ص٥٩. الخليل،  أحمد  د.  المعاصرة،  الصيام  مفطرات   (٢)

باز۴ (٢٧٥/١٥). ابن  الشيخ   فتاو مجموع   (٣)
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.(١ به»( التفطير 
ا  شربً وال  أكالً  ليست  ألنها  تفطر؛  ال       -٤
أو  ماء  فيها  كان  إذا  إال  الجوف،  إلى  تصل  وال  بمعناهما،  وال 
بهذه  الجسم  لتقوي  مفطرة،  فهي  األمعاء،  تمتصها  مغذية  مواد 

األمعاء. تمتصها  التي  المواد 
ا ال يفطر، فهو ال يصل إلى المعدة، وال يحصل   -٥

تغذي. وال  تقوي  به  للجسم 
بين  قوي  خالف  وفيها  الحجامة،  على  يقاس      -٦»
السلف  جمهور  وعليه  الدليل  حيث  من  واألقرب  العلم،  أهل 
يفطر. ال  بالدم  فالتبرع  وعليه  بالحجامة،  التفطير  عدم  والخلف 
يقتضي  ما  وجود  لعدم  يفطر،  ال         -٧

الفطر»(٢).


شرب  أن  على  الفقهاء  «اتفق  الفقهية:  الموسوعة  في  جاء 
الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام؛ ألنه من المفطرات»(٣).

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

ص٧٧-٧٨. الخليل  أحمد  د.  المعاصرة،  الصيام  مفطرات   (١)
ص٨٢-٨٣-٨٦-٩٤. الخليل  أحمد  د.  المعاصرة،  الصيام  مفطرات   (٢)

.(٣٦/٢٨) الكويتية  الفقهية  الموسوعة   (٣)



٣٧٢

٨-٦-٢٠١٧

٣٧٢@Êbj»ë @äËë @ø @‚bÓñ€a @›öœ



٣٧٣

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة األربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
بــــــن رجــــــــب۴ فـــــي كــــتــــابــــه (لــــطــــائــــف  فــــقــــد عــــقــــد الــــحــــافــــظ ا
اخــتــصــرت كــالمــه فــي  الــمــعــارف) فــصــالً فــي وظــائــف شــهــر شــعــبــان، 

هــذه الــكــلــمــة.
زيدگ  بن  أسامة  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو»
يُفطر،  ال  يُقال:  حتى  يسرد  األيام،  يصوم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان  قال: 
إن  الــجــمــعــة  مــن  يــومــيــن  إال  يــصــوم،  أن  يــكــاد  ال  حــتــى  األيــام  ــفــطــر  ويُ
الشهور  من  شهر  يصوم  يكن  ولم  صامهما،  وإال  صيامه،  في  كان 
تــكــاد  ال  تــصــوم  إنــك  اهللا!  رســول  يــا  فــقــلــت:  شــعــبــان،  مــن  يــصــوم  مــا 
فــي  دخال  إن  يــومــيــن  إال  تصوم،  أن  تكاد  ال  حــتــى  وتــفــطــر  تــفــطــر،  أن 
االثــنــيــن،  يــوم  قــلــت:  ؟»  ــنِ ــيْ مَ ــوْ يَ يُّ  قــال: «أَ صــمــتــهــمــا،  وإال  صــيــامــك 
ــى  ــلَ ــالُ عَ ــمَ َعْ األْ ــا  ــمَ فِــيــهِ ضُ  ــرَ ــعْ تُ ــانِ  مَ ــوْ يَ انـِـكَ  ويــوم الــخــمــيــس، قــال: «ذَ
»، قــلــت: ولــم  ــائِــمٌ صَ ــا  نَ أَ وَ ــلِــي  ــمَ عَ ضَ  ــرَ ــعْ يُ نْ  أَ ــبُّ  حِ أُ وَ ؛  ــيــنَ ــالَــمِ لْــعَ ا بِّ  رَ
اكَ  «ذَ قال:  شعبان،  من  تصوم  ما  الشهور  من  شهر  من  تصوم  أرك 

الكلمة األربعون
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فِــيــهِ  ــعُ  فَ ــرْ تُ ــرٌ  ــهْ ــوَ شَ هُ ، وَ ــانَ ــضَ مَ رَ ــبَ وَ جَ ــنَ رَ ــيْ بَ ــهُ  ــنْ الــنَّــاسُ عَ ــلُ  ــفُ ــغْ يَ ــرٌ  ــهْ شَ
ـــا  نَ أَ وَ ــلِــي  ــمَ عَ ـــعَ  فَ ـــرْ يُ أنْ  ـــبُّ  حِ ـــأُ فَ ک،  ــيــنَ  ــمِ ــالَ الــعَ ربِّ  ـــى  لَ إِ ـــالُُ  ـــمَ َعْ األْ

 .(١ )« ــائِــمٌ صَ
السنة،  جميع  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  صيام  ذكر  الحديث  هذا  تضمن  قد 
وصــيــامــه مــن أيــام األســبــوع، وصــيــامــه مــن شــهــور الــســنــة، فــأمــا صــيــام 
ــا،  ــا، والــفــطــر أحــيــانً الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــن الــســنــة فــكــاد يــســرد الــصــيــام أحــيــانً
وقــد  يــصــوم،  ال  ــقــال:  يُ حــتــى  ويــفــطــر  ــفــطــر،  يُ ال  ــقــال:  يُ حــتــى  فــيــصــوم 
ويخبر  منه،  يفطر  وال  الدهر،  يصوم  من  على  ينكر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  كان 

عــن نــفــســه أنــه ال يــفــعــل ذلــك.
أن  ک  عـــمـــرو  بــــن  اهللا  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فـــفـــي 
؟»  ــيْــلَ الــلَّ ــومُ  تــقُ ، وَ ــارَ الــنَّــهَ ــومُ  ــصُ تَ ــكَ  نَّ ــرْ أَ ــبَ خْ ــمْ أُ لَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال لــه: «أَ
ـــمْ  صُ  ، ــــلْ ــــعَ ــــفْ تَ ـــــال  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «فَ فـــقـــال  اهللا،  رســـــول  يـــا  بـــلـــى  فـــقـــلـــت: 

 .(٢ )« ــمْ نَ ــمْ وَ قُ ، وَ ــطِــرْ فْ أَ وَ
األسبوع-فكان  أيام  أعني:   - األيام  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  صيام  وأما 
ســنــنــه  فـــي  الــنــســائــي   رو فــقــد  والــخــمــيــس،  االثــنــيــن  صــيــام   يــتــحــر
االثــنــيــن  حــديــث عــائــشــةڤ: «أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كــان يــتــحــر صــيــام  مــن 

.(٣ والــخــمــيــس»(
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٢١٧٥٣ برقم   (٨٥/٣٦-٨٦)  (١)
 .١١٥٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٧٥ برقم  البخاري  صحيح   (٢)

٢٣٦١، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن النسائي  سنن النسائي برقم   (٣)
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وأكـــثـــر الــعــلــمــاء عــلــى اســتــحــبــاب صـــيـــام االثـــنـــيـــن والــخــمــيــس، 
وأمـــا صــيــام الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مـــن أشــهــر الــســنــة، فــكــان يــصــوم مـــن شــعــبــان 
حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  الــشــهــور،  مــن  غــيــره  مــن  يــصــوم  ال  مــا 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص اســتــكــمــل صــيــام شــهــر  رأيــت رســول  عــائــشــةڤ قــالــت: «مــا 
 .(١ شعبان»( في  منه  ا  صيامً أكثر  شهر  في  رأيته  وما  رمضان،  إال  قط 
في  ولمسلم   ،(٢ كله»( شعبان  يصوم  «كان  رواية:  في  البخاري  زاد 
 ،(٣ )« قليالً إال  شعبان  يصوم  كان  كله،  شعبان  يصوم  «كان  رواية: 
روايـــة الــنــســائــي عــن عــائــشــةڤ قــالــت: «كـــان أحـــب الــشــهــور  وفـــي 

.(٤ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن يــصــوم شــعــبــان، وكــان يــصــلــه بــرمــضــان»( إلــى رســول 

وغــيــره  لــمــبــارك-  ا ابــن  مــنــهــم  لــعــلــمــاء -  ا مــن  طــائــفــة  رجــح  وقــد 
أكثره. يصوم  كان  وإنما  شعبان،  صيام  يستكمل  لم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: «مــا صــام  وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
يكره  عباس  ابن  وكان  رمضان»،  غير  كامالً  ا  شهرً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

 .(٥ ا كــامــالً غــيــر رمــضــان( أن يــصــوم شــهــرً
 .٢٢٢٤ (٤٩٨/٢) برقم 

 .١١٥٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٦٩ برقم  البخاري  صحيح   (١)
 .١٩٧٠ برقم   (٢)
 .١١٥٤ برقم   (٣)

 (٤٦٨/٢) النسائي  سنن  صحيح  ۴في  األلباني  الشيخ  وصححه   ،٢١٧٦ برقم   (٤)
سلمةڤ. أم  حديث  من   ٢٢٥٦ برقم 

.١١٥٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٧١ برقم  البخاري  صحيح   (٥)

=
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ـــانَ  كَ  ، دَ اوُ دَ ـــامُ  ـــيَ صِ ـــامِ  ـــيَ الـــصِّ ـــلُ  ـــضَ فْ قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ فــقــد  قــيــل:  فـــإن 
ا  سردً يصوم  كان  بل  كذلك،  يصم  ولم  ا»،  مً وْ يَ طِرُ  فْ يُ وَ ا  مً وْ يَ ومُ  يَصُ
وخــمــيــس، قــيــل: صــيــام  ا، ويــصــوم شــعــبــان وكــل اثــنــيــن  ويــفــطــر ســـردً
بــأنــه  آخــر  حــديــث  فــي  فــســرهملسو هيلع هللا ىلص  قــد  الــصــيــام  عــلــى  فــضــلــه  الــذي  داود 
صــيــام  يــبــلــغ  جــمــع  إذا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  صــيــام  وكـــان  الـــدهـــر،  شــطــر  صـــوم 
ذكـــره:  ســبــق  مــا  مــع  يــصــوم  كـــان  وقـــد  عــلــيــه،  يــزيــد  أو  الــدهــر  نــصــف 
وال  صــيــامــه  ــفــرق  يُ كـــان  وإنــمــا  الــحــجــة،  ذي  وتــســع  عـــاشـــوراء،  يـــوم 
ـــا؛ ألنـــهملسو هيلع هللا ىلص كـــان يــتــحــر صــيــام األوقـــات  ـــا ويــفــطــر يـــومً يــصــوم يـــومً
إذا  ويــوم  يــوم  مــن  أكــثــر  والــفــطــر  الــصــيــام  تــفــريــق  يــضــر  وال  الــفــاضــلــة، 
أداء  مــن  الــصــيــام؛  مــن  أفــضــل  هــو  مــا  عــلــى  الــتــقــوي  بــه  الــقــصــد  كـــان 
صيام  وكان  بحقوقها،  والقيام  عليها،  والجهاد  وتبليغها  الرسالة 

ــضــعــفــه عــن ذلــك. يُ وفــطــر يــوم  يــوم 
ــئــل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي حــديــث أبــي قــتــادة عــمــن يــصــوم  ولــهــذا لــمــا سُ
»(١). وقــد كــان  لِـــكَ ــتُ ذَ قْ ــوِّ ــي طُ نِّ تُ أَ دْ دِ ــا ويــفــطــر يــومــيــن، قــال: «وَ يــومً
به   ليتقو أحيانًا  الفطر  يسرد  كبر  لما  العاص  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد 
عليه  فــارق  مــا  على  محافظة  فــاتــه؛  مــا  فيصوم  يعود  ثــم  الصيام  على 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص مـــن صـــيـــام شــطــر الـــدهـــر، فــحــصــل لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أجــــرُ صــيــام 
تتابع  أجر  لهملسو هيلع هللا ىلص  وحصل  المتفرق،  بصيامه  منه  وأزيد  الدهر  شطر 
الــصــيــام بــتــمــنــيــه لــذلــك، وإنــمــا عــاقــه عــنــه االشــتــغــال بــمــا هــو أهــم مــنــه 

عليه. وقدرت  أطقته  أي  ذلك:  طُوقت  ومعنى:   ،١١٦٢ برقم  مسلم  أخرجه   (١)
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أعلم. واهللا  وأفضل. 
 .« ــــانَ ــــضَ مَ رَ ــــبَ وَ جَ ـــنَ رَ ـــيْ بَ ـــهُ  ـــنْ ـــاسُ عَ لـــنَّ ا ـــلُ  ـــفُ ـــغْ وفـــي قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
أو  األماكن،  أو  األزمان،  من  فضله  يشتهر  ما  بعض  أن  إلى  إشارة 
أو لــخــصــوصــيــةٍ  ــا  مــطــلــقً إمــا  مــنــه،  أفــضــل  غــيــره  يــكــون  قــد  األشــخــاص 
ويفوتون  عنه  بالمشهور  فيشتغلون  الناس،  أكثر  لها  يتفطن  ال  فيه 

تــحــصــيــل فــضــيــلــة مــا لــيــس بــمــشــهــور عــنــدهــم.
بالطاعة،  الناس  غفلة  أزمان  عمارة  استحباب  على  دليل  وفيه 
يستحبون  السلف  من  طائفة  كان  كما  هللاک،  محبوب  ذلك  وأن 
إحـــيـــاء مـــا بـــيـــن الـــعـــشـــاءيـــن بـــالـــصـــالة ويـــقـــولـــون: هـــي ســـاعـــة الــغــفــلــة، 
وكــذلــك فــضــل الــقــيــام فــي وســط الــلــيــل لــشــمــول الــغــفــلــة ألكــثــر الــنــاس 
ــرُ  كُ ــذْ ــنْ يَ ــمَّ ــونَ مِ ــكُ نْ تَ ــتَ أَ ــعْ ــطَ ــتَ فــيــه عــن الــذكــر، وقــد قــالملسو هيلع هللا ىلص: «إِنْ اسْ
يريد  ولــهــذا الــمــعــنــى كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص   .(١)« ــنْ ــكُ فَ ــةِ  ــاعَ الــسَّ ــكَ  تِــلْ فِــي  ــهَ  الــلَّ
أن يــؤخــر الــعــشــاء إلــى نــصــف الــلــيــل، وإنــمــا عــلــل تــرك ذلــك بــخــشــيــة 
ينتظرونه  وهــم  أصحابه  على  خــرجملسو هيلع هللا ىلص  ولما  الــنــاس،  على  المشقة 
ضِ  األَرْ ـــــــلِ  هْ أَ ـــــنْ  مِ ـــــــدٌ  حَ أَ ـــا  هَ ــرُ ـــنْـــتَـــظـِ يَ ـــــا  لـــهـــم: «مَ قــــال  الـــعـــشـــاء  لـــصـــالة 
وقت  في  اهللا  بذكر  التفرد  فضيلة  إلى  إشــارة  هذا  وفي   .(٢)« ــمْ كُ ــيْــرُ غَ

له. ذاكر  فيه  يوجد  ال  األوقات  من 
سنن الترمذي برقم ٣٥٧٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه،   (١)
.٢٨٣٣ برقم  الترمذي (١٨٣/٣)  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه 

.٦٣٦ برقم  ومسلم   ،٥٧٠ برقم  البخاري  أخرجه   (٢)
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أفــضــل،  وإســرارهــا  الــنــوافــل  وإخــفــاء  أخــفــى،  يــكــون  أنــه   :
ليس  إنه  قيل:  ولهذا  وربه،  العبد  بين  سر  فإنه  الصيام؛  سيما  وال 

. فــيــه ريــاءٌ
وقـــد صـــام بــعــض الــســلــف أربــعــيــن ســنــة ال يــعــلــم بـــه أحــــد، كــان 
ويصوم،  بهما  فيتصدق  رغيفان،  ومعه  السوق  إلــى  بيته  من  يخرج 

بيته. في  أكل  أنه  السوق  أهل  ويظن  أكلهما،  أنه  أهله  فيظن 
ــخــفــي بــه صــيــامــه، فــعــن  يُ ــظــهــر مــا  يُ وكــانــوا يــحــبــون لــمــن صــام أن 
مــدهــنــيــن،  أصــبــحــوا  ـــا،  صـــيـــامً أصــبــحــتــم  إذا  قــــال:  مــســعــودگ  ابـــن 
ــبــرة  غُ عــنــه  تــذهــب  حــتــى  يــدهــن  أن  لــلــصــائــم  يــســتــحــب  قـــتـــادة:  وقـــال 
صــام  إذا  الــحــي  ومــشــيــخــة  أبــي  أدركـــت  الــتــيــاح:  أبــو  وقـــال  الــصــيــام، 

هــن ولــبــس أحــســن ثــيــابــه. ادَّ أحــدهــم 
. اهللا رداءهــا عــالنــيــةً أحــدٌ ســريــرة إال ألــبــســه  مــا أســر 

هُ ـــرَ ـــيْ ـــتُ غَ ـــلْ ـــرَّ أَوْ قُ ــتُ الـــسِّ ــتَــمْ ـــنِـــي كَ ـــبْ هَ ائِــرُوَ ــرَ ــوبِ الــسَّ ــلُ ــــلِ الــقُ ــى أَهْ ــلَ ــى عَ ــفَ ــخْ تَ أَ
ـــاطِـــقٌ نَ ــــهِ  جْ الــــوَ ـــي  فِ ـــرَّ  الـــسِّ أَنَّ  اكَ  ذَ ـــــى  بَ ــرُأَ ــاهِ ــنِ ظَ ــيْ ــعَ ــبِ فِـــي الْ ــلْ ــيــرَ الــقَ ــمِ أَنَّ ضَ وَ

على  أشقها  األعمال  وأفضل  النفوس،  على  أشق  أنه   :
أحوال  من  تشاهده  بما  تتأسى  النفوس  أن  ذلك  وسبب  النفوس، 
لــــنــــاس وطـــاعـــاتـــهـــم؛ كـــثـــر أهـــل  فـــــإذا كـــثـــرت يـــقـــظـــة ا أبــــنــــاء الـــجـــنـــس، 
كــثــرت  وإذا  الـــطـــاعـــات،  فــســهــلــت  بـــهـــم،  الــمــقــتــديــن  لــكــثــرة  الـــطـــاعـــة 
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الــغــفــالت وأهــلــهــا، تــأســى بــهــم عــمــوم الـــنـــاس، فــيــشــق عــلــى نــفــوس 
يــقــتــدون بــهــم فــيــهــا. الــمــتــيــقــظــيــن طــاعــاتــهــم، لــقــلــة مــن 

ــيــنَ  ــسِ ــمْ ــــرُ خَ جْ ـــمْ أَ ـــنْـــهُ ـــلِ مِ ـــامِ ـــعَ ولــهــذا الــمــعــنــى قـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «لِـــلْ
يبًا،  رِ غَ أَ  ــدَ بَ ا  مَ كَ ــودُ  ــيَــعُ سَ وَ يبًا،  رِ غَ مُ  ــالَ سْ اإلِ أَ  ــدَ وقــالملسو هيلع هللا ىلص: «بَ  .(١)« ــمْ ــنْــكُ مِ
يــنَ  ــذِ »(٢). وفــي روايـــة: قــيــل: ومــن الــغــربــاء؟ قــال: «الَّ ــاءِ بَ ــرَ ــغُ ــلْ ــى لِ ــطُــوبَ فَ

.(٣)« النَّاسِ ادِ  فَسَ ِْدَ  عن ونَ  لِحُ يُصْ
النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  يسار  بن  معقل  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
جــه اإلمــام أحــمــد،  وخــرَّ  .(٤ )« ــيَّ لَ إِ ةٍ  ــرَ ــجْ ــهِ كَ جِ  ــرْ الــهَ فِــي  ةُ  ــادَ ــبَ قــال: «الــعِ

.(٥ )« لَــيَّ إِ ةِ  ــرَ ــجْ ــالــهِ كَ ــنَــةِ  ــتْ لْــفِ فِــي ا ةُ  ــبَــادَ لْــعِ ولــفــظــه: «ا
كالتمرين  صيامه  أن  شعبان:  شهر  صيام  فوائد  من  أن  قيل  وقد 
وكلفة،  مشقة  على  رمضان  صوم  في  يدخل  لئال  رمضان،  صيام  على 
بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد لصيام شعبان حالوة 
ــا كــان  الــصــيــام ولــذتــه، فــيــدخــل فــي صــيــام رمــضــان بــقــوة ونــشــاط، ولــمَّ
٢٨٩، وصححه الشيخ األلباني۴ في  معجم الطبراني الكبير (١١٧/١٧) برقم   (١)

.٤٩٤ برقم  الصحيحة  السلسلة 
.١٤٥ برقم  مسلم  أخرجه   (٢)

اإلمــام  ورواه  ضعف،  سنده  وفــي   ،٥٨٦٧ برقم   (١٦٤/٦) الكبير  الطبراني  معجم   (٣)
عنهم: «أُناس  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  العاصک  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  حديث  من  أحمد 
برقم   ،(٢٣١/١١) يطيعهم»  ممن  أكثر  يعصيهم  من  كثير،  سوء  أُناس  في  صالحون 

لغيره. حسن  حديث  محققوه:  وقال   ٦٦٥٠
.٢٩٤٨ برقم  مسلم  أخرجه   (٤)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،٢٠٣١١ برقم   (٤٢٥/٣٣)  (٥)
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الصيام  من  رمضان  في  يشرع  ما  فيه  شرع  لرمضان  كالمقدمة  شعبان 
وقـــراءة الــقــرآن لــيــحــصــل الــتــأهــب لــتــلــقــي رمــضــان، وتــرتــاض الــنــفــوس 

الرحٰمن. طاعة  على  بذلك 
شــهــر  هـــذا  قــــال:  شــعــبــان  دخـــل  إذا  ثـــابـــت  أبـــي  بـــن  حــبــيــب  كـــان 
أغــلــق  شـــعـــبـــان  دخــــل  إذا  الـــمـــالئـــي  قـــيـــس  بـــن  عـــمـــرو  وكــــان  لــــقــــراء،  ا

.(١ حــانــوتــه وتــفــرغ لــقــراءة الــقــرآن»(
:

ــــــتَ فِــــيــــهِ ــــــنْ ــــــسَ ــــــــــــبٌ ومـــــــا أحْ جَ ـــــى رَ ـــــضَ كْمَ ــــــبــــــارَ ـــــــانَ الــــــمُ ـــــــبَ ـــــــعْ ـــــــرُ شَ ـــــــهْ ــــــــــــــذا شَ هَ وَ
ـــــالً ـــــهْ ـــــــــــــــــــاتَ جَ قَ ــــــعَ األَوْ ــــــيَّ ـــــــــنْ ضَ ــــــا مَ ــــــيَ كْفَ ــــــــــــوارَ رْ بَ ـــــــــــــــــذَ احْ فِــــــــــــقْ وَ ـــــا أَ ـــــهَ ـــــتِ مَ ـــــرْ ـــــحُ بِ
ا ــــــرً ــــــهْ اتِ قَ ـــــــــذَّ قُ الـــــــــلَّ ـــــــــارِ ـــــــــفَ فَ تُ ــــــــوْ ــــــــسَ كْفَ ارَ دَ ـــكَ  ـــنْ مِ ــــا  هً ــــرْ كَ تُ  ــــوْ الــــمَ ـــي  ـــلِ ـــخْ يُ وَ
ـــا ـــايَ ـــطَ ـــــنَ الـــخَ ـــتَ مِ ـــعْ ـــطَ ـــتَ ــــا اسْ كْ مَ ارَ ــــــــــدَ كْتَ ارَ ـــــــــــدَ ـــــــلْ مَ ـــــــعَ اجْ ــــلِــــصٍ وَ ــــخْ ـــــةِ مُ بَ ـــــوْ ـــــتَ بِ
ـــيـــمٍ ـــحِ ــــــنْ جَ ـــــةِ مِ مَ ـــــالَ ـــــبِ الـــــسَّ ـــــلَ ــــى طَ ــــلَ كْعَ ــــــــدارَ تَ ــــــنْ  مَ ـــــمِ  ـــــرائِ الـــــجَ ي  ذَوِ ــــرُ  ــــيْ ــــخَ فَ

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

وتصرف. باختصار  ص١٤٤-١٥٩  رجب  البن  المعارف،  لطائف   (١)

٣٨٠@Êbj»ë @äËë @ø @‚bÓñ€a @›öœ
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الكلمة الواحدة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــمــن األعـــمـــال الــصــالــحــة الــعــظــيــمــة الــتــي حــث عــلــيــهــا الــشــرع، 
ورغــب فــيــهــا، ويــســتــمــر أجــرهــا لــصــاحــبــهــا بــعــد الــمــمــات: (الــوقــف)، 
والــمــقــصــود بــالــوقــف: تــحــبــيــس األصــل وتــســبــيــل الــمــنــفــعــة، والــمــراد 
والدكاكين،  كالدور،  عينه،  بقاء  مع  به  االنتفاع  يمكن  ما  باألصل: 
والــمــراد بــالــمــنــفــعــة: الــغــلــة الــنــاتــجــة عــن ذلــك  والــبــســاتــيــن، ونــحــوهــا، 

.(١ الــدار ونــحــوهــا( واألجــرة، وســكــنــى  األصــل، كــالــثــمــرة، 
الـــنـــصـــوص  دلـــــت  اهللا،  إلـــــى  عـــظـــيـــمـــة  وقــــربــــة  ســــنــــة،  لـــــوقـــــف  وا
حــديــث ابــن عــمــرک  الــشــرعــيــة عــلــى فــضــلــه، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــأتــى  بــخــيــبــر،  ــا  أرضً أصــاب  الــخــطــابگ:  بــن  عــمــر  أن 
ــا بــخــيــبــر، لــم  أرضً أصــبــت  إنــي  اهللا!  يــا رســول  فــقــال:  يــســتــأمــره فــيــهــا، 
ــتَ  ــئْ شِ قـــال: «إِنْ  بـــه؟  تــأمــر  فــمــا  مــنــه،  عــنــدي  أنــفــس  قــط  مـــاالً  أصـــب 

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١٩٩/٢).   (١)

الكلمة الواحدة واألربعون
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ــا»، قــال: فــتــصــدق بــهــا عــمــرگ، أنــه  بِــهَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ ــا وَ ــهَ ــلَ صْ ــتَ أَ ــبَــسْ حَ
وفــي  الــفــقــراء،  فــي  بــهــا  وتــصــدق  ـــورث،  يُ وال  ــوهــب،  يُ وال  ــبــاع،  يُ ال 
وابــن الــســبــيــل، والــضــيــف،  اهللا،  وفــي ســبــيــل  وفــي الــرقــاب،  الــقــربــى، 
غــيــر  ــطــعــم  ويُ بــالــمــعــروف،  مــنــهــا  يــأكــل  أن  ولــيــهــا  مــن  عــلــى  جــنــاح  ال 

 .(١ ) مــتــمــول، قــال: فــحــدثــت بــه ابــن ســيــريــن، فــقــال: غــيــر مــتــأثــل مــاالً
الخير،  من  الباب  هذا  على  تحث   أخر أحاديث  وردت  كما 
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   فرو فيه،  وترغب  به،  وتأمر 
هُ  لُ مَ عَ نْهُ  عَ طَعَ  قَ انْ انُ  نْسَ ِ اإلْ اتَ  مَ ا  «إِذَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ 
ـــدٍ  لَ وَ وْ  أَ  ، ــهِ بـِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ـــمٍ  ـــلْ عِ وْ  أَ  ، ـــةٍ يَ ـــارِ جَ ـــةٍ  قَ ـــدَ صَ ـــنْ  مِ إِالَّ   : ـــةٍ ثَ ـــالَ ثَ ـــنْ  مِ إِالَّ 

 .(٢ ) « ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ
لــــعــــلــــمــــاء مـــــن فــــســــر الــــصــــدقــــة الــــجــــاريــــة بــــالــــوقــــف عـــلـــى  ومــــــن ا
ال  مــمــا  الــجــاريــة  الــصــدقــة  ألن  الـــنـــووي۴؛  مــنــهــم  الــتــخــصــيــص، 
والــحــبــس  بــحــبــســهــا،  إال  الــصــدقــة  جــريــان  يــمــكــن  وال  أجــرهــا،  يــنــقــطــع 
فقال:  الحديث  هذا  شرح  في  النووي  اإلمام  وعقب  إليه،  مندوب 

.(٣ وفــيــه دلــيــل لــصــحــة أصــل الــوقــف وعــظــيــم ثــوابــه(
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنــسگ  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  الــبــزار   ورو
نْ  مَ  : هِ بْرِ قَ فِي  وَ  هُ وَ تِهِ  وْ مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ نَّ  هُ رُ جْ أَ بْدِ  عَ لِلْ ي  رِ يَجْ بْعٌ  «سَ قال: 

صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٢.   (١)
صحيح مسلم برقم ١٦٣١.   (٢)

شرح صحيح مسلم للنووي (٨٨/١١).  (٣)

٣٨٢—”Ï€a
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ــنَــى  بَ وْ  أَ  ، ــالً ــخْ نَ سَ  ـــرَ غَ وْ  أَ ا،  ــرً ــئْ بِ ــرَ  ــفَ حَ وْ  أَ ا،  ــرً ــهَ نَ   ــرَ كَ وْ  أَ ــا،  ــمً ــلْ عِ ــمَ  ــلَّ عَ
.(١ )  « تِهِ وْ مَ دَ  عْ بَ لَهُ  رُ  فِ تَغْ سْ يَ ا  لَدً وَ كَ  رَ تَ وْ  أَ ا،  فً حَ صْ مُ ثَ  رَّ وَ وْ  أَ ا،  دً جِ سْ مَ
تــحــبــيــس  فـــي  األئـــمـــة  بـــيـــن  خــــالف  الـــقـــرطـــبـــي۴: «وال  قــــال 

.(٢ واخــتــلــفــوا فــي غــيــر ذلــك»( والــمــســاجــد،  الــقــنــاطــر، 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أصحاب  من  أحد  يكن  «لم  جابرگ:  وقال 

.(٣ إال وقــف»( مــقــدرة  ذا 
قــدامــة۴: «وهـــذا إجــمــاع مــنــهــم، فــإن الـــذي قــدر  قــال ابــن 

.(٤ ــا»( أحــد فــكــان إجــمــاعً مــنــهــم وقــف، واشــتــهــر ذلــك ولــم يــنــكــره 
ومــنــهــم   ،(٥ بــســتــانــه( وقـــف  مـــن  مــنــهــم  أن  اآلثــــار  فـــي  جـــاء  وكــمــا 
حــبــس  مــن  ومــنــهــم   ،(٧ أرضــــه( وقـــف  مــن  ومــنــهــم   ،(٦ داره( وقـــف  مــن 
الــخــلــفــاء  الــوقــف  إلــى  بــادر  مــن  أول  مــن  وكــان   ،(٨ وســالحــه( أدرعـــه 
لــه  ا  دورً أوقـــف  الــصــديــقگ  بــكــر  أبـــو  فــهــذا  األربـــعـــة،  الـــراشـــدون 
الجامع  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،٧٢٨٩ برقم  الزخار (٤٨٤/١٣)  البحر   (١)

الصغير برقم ٣٦٠٢. 
المبدع في شرح المقنع، لمحمد الحنبلي(٣١٢/٥).  (٢)

المغني (١٨٦/٨).  (٣)

المغني (١٨٦/٨).  (٤)
صحيح البخاري برقم ١٤٦١، وصحيح مسلم برقم ٩٩٨.  (٥)

كعقبة بن عامر، ينظر أحكام األوقاف للخصاف ص١٥.  (٦)
صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٢.  (٧)

صحيح البخاري برقم ١٤٦٨.  (٨)



٣٨٤

٨-٦-٢٠١٧

ــــا لـــه بــخــيــبــر لــم  وهـــذا عــمــرگ أوقـــف أرضً  ،(١ بــمــكــة عــلــى ذريـــتـــه(
بئر  أوقف  النورينگ  ذو  عثمان  وهذا   ،(٢ منها( أنفس  ماالً  يصب 
عليگ  وهذا   ،(٣ الماء( عذبة  بالمدينة  شهيرة  ا  بئرً وكانت  رومة، 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أصــحــاب  تــســابــق  وهــكــذا   ،(٤ لــه( أرض  بــيــنــبــع  أوقــف 
فــي  جــــاء  فـــقـــد  بـــقـــدوتـــهـــمملسو هيلع هللا ىلص،  ـــا  تـــأســـيً اهللا  ســـبـــيـــل  فـــي  الـــوقـــف  عـــلـــى 
حــديــث عــمــرو بــن الـــحـــارثگ قـــال: «مــا  صــحــيــح الــبــخــاري مــن 
بغلته  إال   ، أمةً وال  ا  عبدً وال  ا  درهمً وال  ا  دينارً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ترك 
ــا جــعــلــهــا البــن الــســبــيــل  وأرضً الــبــيــضــاء الــتــي كــان يــركــبــهــا، وســالحــه، 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ تــعــالــى:  قـــال   .(٥ ) صــدقــة» 
.[٢١ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ [األحــزاب: 

في  ا  جهادً النبيملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  أكثر  من  الوليد  بن  خالد  وكان 
 ،(٦ الــمــســلــول»( اهللاِ  ـــيـــفُ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «سَ رســـول  لــقــبــه  حــتــى  اهللا  ســبــيــل 
اهللا،  ســبــيــل  فـــي  الـــوقـــف  يــغــفــل  لـــم  أنـــه  إال  بــالــجــهــاد،  اشــتــغــالــه  ومـــع 
هـــريـــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو فـــقـــد 

السنن الكبر للبيهقي برقم ١٢٠٢٢.  (١)
سبق تخريجه ص ٣٨٢.  (٢)

الماء  صدقة   رأ ومــن  الشرب،  في  بــاب  والــشــرب،  المساقاة  كتاب  البخاري،  صحيح   (٣)
ا كان أو غير مقسوم. وهبته ووصيته جائزة، مقسومً

السنن الكبر للبيهقي برقم ١٢٠٢٢.  (٤)
برقم ٤٤٦١.   (٥)

قطعة من حديث في مسند اإلمــام أحمد (٢١٦/١) برقم ٤٣، وقــال محققوه: حديث   (٦)
صحيح بشواهده.

٣٨٤—”Ï€a



٣٨٥

٨-٦-٢٠١٧

ــدِ  قَ ا،  ـــدً ـــالِ خَ ــونَ  ـمُ ــظْــلـِ تَ ـــمْ  ـــكُ نَّ ـــإِ فَ  ! ـــالِـــدٌ خَ ـــــا  مَّ أَ قـــال: «...وَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
من  الحرب  آالت  أي:   .(١ )  « هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي  هُ  تُدَ عْ أَ وَ هُ  اعَ رَ دْ أَ تَبَسَ  احْ

والــدواب وغــيــرهــا. الــســالح 
ــم الــوقــف الــعــظــيــمــة: الــقــيــام بــحــاجــة الــمــســلــمــيــن، وســد  ــكَ ومــن حِ
سبيل  في  فالواقف  والدعوة،  العلم  ونشر  عنهم،  المنة  ورفع  خلتهم، 
فيه  فصلى  بناه  ا  مسجدً وقف  فهذا  إخوانه،  لينفع  ماله  عن  تخلى  اهللا 
الــمــســلــمــون، وهـــذا وقـــف ســكــنًــا ألبــنــاء الــســبــيــل أو لــألرامــل واأليــتــام 
العالج  قيمة  يجد  ال  من  فيه  يتعالج  مستشفى  وقف  وهذا  والفقراء، 
إلى  للدعوة  وقف  بناء  في  ساهم  وذاك  المسلمين،  أبناء  من  والدواء 
وترغيبهم  قلوبهم،  وتأليف  الــجــدد،  المسلمين  ورعــايــة  تعالى،  اهللا 
فـــي اإلســـــالم، وهــــذا وقـــف بــعــض مـــالـــه فـــي عـــقـــار يـــدر عــلــى حــلــقــات 
والــقــيــام  الــشــرعــيــة  الــعــلــوم  تعليم  أو  وتــحــفــيــظــه،  الــكــريــم  الــقــرآن  تعليم 

وهكذا(٢). الكتب..  طباعة  أو  العلم،  طلبة  على 
»

فــي  وحـــبـــســـه  الـــمـــال  بــــذل  الــــذي  وهــــو  لــــواقــــف:  ا  :
اهللا. ســبــيــل 

الوقف  من  المنتفعة  الجهة  وهي  عليه:  الموقوف   :
برقم ١٤٦٨.   (١)

مجالس الوقف، للشيخ عبدالله الحميدي ص٢٣.  (٢)



٣٨٦

٨-٦-٢٠١٧

ومــصــارفــه، ســـواء كــانــت مــؤســســات، أو أفـــراد مــعــيــنــيــن بــأشــخــاصــهــم، 
كــمــا فــي الــوقــف عــلــى الــذريــة والــقــرابــة، أو كــانــوا مــعــيــنــيــن بــأوصــافــهــم 
الــكــريــم،  الــقــرآن  حــفــاظ  أو  الــعــلــم،  طلبة  أو  الــمــســاكــيــن،  أو  كــالــفــقــراء، 
وقـــد يــكــون الــوقــف عــلــى جــهــات كــالــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، أو مـــدارس 

ذلك. نحو  أو  اهللا..  إلى  الدعوة  مكاتب  أو  الكريم،  القرآن  تحفيظ 
ـــا،  ثـــابـــتً ا  عــــقــــارً كــــان  ســـــواء  لــــمــــوقــــوف:  ا لــــمــــال  ا  : 
مـــنـــقـــوالً  كــــان  أو  واألســـــــواق،  والـــمـــحـــالت،  لـــــــدور،  وا كـــالـــعـــمـــائـــر، 
واألثــــــــاث..  واألمــــــــــوال، والــــمــــصــــاحــــف، والــــكــــتــــب،  كـــــالـــــدراهـــــم، 

وغــيــرهــا.
يــدل  الــذي  الــلــفــظ  وهــي  الــوقــفــيــة:  الــصــيــغــة  وهــو   :
يـــقـــول (وقـــفـــت،  كـــأن  صــريــحــة  أكـــانـــت  ســــواء  الـــوقـــف،  إرادة  عــلــى 
كــنــحــو (تــصــدقــت،  صــريــحــة  وغـــيـــر  كــنــائــيــة  أو  وســبــلــت)  وحــبــســت، 
وأبّــدت) لــكــن يــشــتــرط نــيــة الــواقــف فــي الــصــيــغ الــكــنــائــيــة،  وحــرمــت، 

.(١ بــأحــد األلــفــاظ الــصــريــحــة»( أو اقــتــرانــهــا 
أهل  من  فيه   فتاو صــدرت  فقد   ،(٢ الــذري( للوقف  بالنسبة  أما 
الــعــلــم، جــاء فــي فــتــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن إبــراهــيــم۴ مــفــتــي الــديــار 
ــا مــا نــصــه: «مـــن مــحــمــد بــن إبــراهــيــم إلـــى الــقــائــد علي  الــســعــوديــة ســابــقً

مجالس الوقف، للشيخ عبد اهللا الحميدي ص٢٥-٣٣ بتصرف.  (١)
(٢)  أي: على الذرية.

٣٨٦—”Ï€a



٣٨٧

٨-٦-٢٠١٧

الــشــاعــر مــديــر الــكــلــيــة الــحــربــيــة الــســعــوديــة، فــقــد جـــر االطــــالع على 
خــطــابــكــم الـــوارد إلــيــنــا مــشــفــوعــه االســتــفــتــاء الــمــوجــه إلــيــنــا مــن الــمــالزم 
أول مهدي الرافدي، أن رجالً قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته 
اإلنــاث،  دون  الــذكــور  مــن  تناسل  ومــا  واإلنــاث،  الــذكــور  أوالده  على 

ألمرين:  باطل  الوقف  هذا  بأن  ونفيدكم  السبيل.  أبناء  ثم 
أن  ثبت  ثلثها،  فــي  إال  يتصرف  ال  وهــو  تركته  جميع  أنــه   :
رجالً في زمن النبيملسو هيلع هللا ىلص أعتق ستة أعبد عن دبر، ليس له مال غيرهم، 
وقال  أربعة،  وأرق  اثنين  فأعتق  أجــزاء،  ثالثة  وجزأهم  بينهم  فأقرع 
ــنْ فِــي  فَ ــدْ ـــمْ يُ ــهُ لَ تُ ــرْ ــضَ ـــوْ حَ ا(١)، وفــي روايـــة أنــه قـــال: «لَ فــيــه قـــوالً شـــديـــدً

المذكورة. التركة  ثلث  إال  تنفذ  فال   . اهـ   .(٢)« ينَ لِمِ سْ المُ ابِرِ  قَ مَ
كـــالـــزوجـــة  كــــانــــوا  إن  لـــــورثـــــة،  ا بـــقـــيـــة  بــــذلــــك  حـــــرم  أنـــــه   :
الجنف،  من  الوقف  هذا  في  ما  مع  والجدة،  واألم  والجد  واألب 
أمــهــاتــهــم  مــن  يــســتــحــقــونــه  مــمــا  الــبــنــات  أوالد  حــرمــان  فــيــه  والــظــاهــر 

.(٣ هــذا الــوقــف»( الــمــســتــحــقــات فــي 
إبـــراهـــيـــم  بــــن  مـــحـــمـــد  مــــن   ٢٨٦ رقـــــم   لــــفــــتــــو ا فــــي  جـــــاء  كـــمـــا 
 ،(٤ كــتــابــك( إلــيــنــا  وصـــل  فــقــد  اهللا:  ســلــمــه  صــبــيــا  قــاضــي  فــضــيــلــة  إلـــى 

صحيح مسلم برقم ١٦٦٨.  (١)
سنن أبي داود  برقم (٣٩٥٨، ٣٩٦٠).  (٢)

رقم الخطاب ٨٨١ بتاريخ ١٣٨٢/٥/١٦هـ.   (٣)
رقــم ٥٢١ وتــاريــخ ١٣٧٦/٩/٢٩هـــــــ، وملحقه بــرقــم ١٥٤ وتــاريــخ ١٣٨٠/١/١٧هــــــ   (٤)=
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زيــد الــخــواجــي حــول اســتــفــتــائــه عــن  والــمــرفــق بــه عــريــضــة مــحــمــد بــن 
حــكــم تــصــرفــه فـــي أمـــالكـــه وعـــقـــاراتـــه الــتــي أوقــفــهــا فـــي حــيــاتــه عــلــى 
الــتــي  الــوقــفــيــة  وثــيــقــة  وكـــذا  أخــيــه،  وبــنــات  زيــد  ابــنــه  وأوالد  ورثــتــه، 
١٣٧٧/٣/١٨هـــ،  بــقــلــم مــحــمــد بــن أحــمــد الــحــازمــي الــمــؤرخــة فــي 

وبــتــأمــل الــجــمــيــع ظــهــر عــدم صــحــة هــذه الــوقــفــيــة ألمــور:
ألنه  أوقافهم؛  في  السلف  عليه  درج  لما  مخالف  هذا  أن   : 
ــئــل  هــذا، قــال الــمــيــمــونــي: سُ أحــد مــنــهــم أنــه فــعــل مــثــل  لــم يــعــرف عــن 
أحــمــد عــن بــعــض الــمــســائــل فــي الـــوقـــف، فــقــال: مــا أعـــرف الــوقــف 
ماله  يقسم  ال  أن  إلي  أحب  ا:  أيضً وقال  اهللا،  وجه  به  ابتغي  ما  إال 
عــن  مــحــمــد لــمــن ســألــه  بــن  وقــال الــقــاســم  اهللا،  فــرائــض  عــلــى  ويــدعــه 
ال  وما  فامضه،  منها  الحق  وافق  ما  انظر  عتبة:  بن  العباس  وصايا 
ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  قــال: «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أن  حــدثــتــنــي  عــائــشــةڤ  فــإن   ، دَّ ــرُ فَ

.(١ )« دٌّ ــوَ رَ ــهُ فَ ا  ــذَ ــا هَ نَ ــرُ مْ ــيــه أَ ــلَ ــالً لَــيْــسَ عَ ــمَ عَ
ــا  ومــنــعً عــلــيــهــم،  ــا  وتــضــيــيــقً الـــورثـــة،  عــلــى  ا  حـــجـــرً فــيــه  أن   :
يــقــصــد  فــهــو  لــهــم،  اهللا  فــرضــه  الــذي  مــيــراثــهــم  فــي  الــتــصــرف  مــن  لــهــم 
هــذا مــن أنــواع  بــهــذا مــنــعــهــم مــن بــيــعــه والــتــصــرف فــيــه بــالــهــبــة، وغــيــر 
على  الفقر  تخوفه  من  فهو  ذلك،  لهم  أباح  اهللا  أن  مع  التصرفات، 
رب الــعــالــمــيــن،  شــرعــه  ــا  مــمّ أحــســن  ــا  تــصــرفً يــتــصــرف  أن  يــريــد  ورثــتــه 

وملحقه برقم ٧٤٢ وتاريخ ١٣٨٠/٦/١هـ. . 
صحيح مسلم (١٧١٨).  (١)

٣٨٨—”Ï€a

=



٣٨٩

٨-٦-٢٠١٧

[الـــمـــائـــدة:   ﴾  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
حدود  تعدي  عموم  في  داخالً  هذا  بفعله  يكون  أن  يبعد  وال   .[٥٠
اهللا  ورحــمــة  عــلــيــكــم  والــســالم  اهللا،  فــرضــه  بــمــا  الــرضــا  وعـــدم  اهللا، 

وبــركــاتــه.
هــذا الــوقــف  «وقــد أنــكــر الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب۴ 
تأليف  وسبب  واإلثم»،  الجنف  «وقف  وسماه:  رسائل،  ثالث  في 
ا عــنــد أهــل نــجــد مــن الــوقــف  الــشــيــخ لــهــذه الــرســائــل، مــا كــان مــعــهــودً
الوقف  هذا  في  ما  أبان  حيث  البنات،  أوالد  باستثناء  الذرية  على 
ا  وفرارً  ،الهو مقتضى  على  لإلرث  ا  تقسيمً يُعد  ألنه  الظلم؛  من 
أو  امـــرأتـــه،  تـــرث  ال  أن  الــرجــل  يــريــد  حــيــث  تــعــالــى،  اهللا  قــســمــة  مــن 
فــي  الــمــال  يــبــقــى  بــل  بــعــده،  تــوفــيــن  إذا  بــنــاتــه  مــن  بــنــاتــه  أوالد  يــرث  ال 

 .(١ دامــوا فــي صــلــبــه»( وأوالدهــم مــا  فــقــط  أوالده الــذكــور 
:

الوقف - ١ يكون  فقد  للمسلمين:  أنفع  كان  ما  الوقف  أفضل  «أن 
األزمــــان، وقـــد يــكــون  عــلــى تــعــلــيــم الــعــلــم أنــفــع وأهـــم فــي بــعــض 
يــكــون  وقــــد  وأهـــــم،  أنـــفـــع  اهللا  ســبــيــل  فـــي  الـــجـــهـــاد  عـــلـــى  الـــوقـــف 
أوضـــــــاع األوقــــــــاف فــــي نـــجـــد قـــبـــل الــــدعــــوة اإلصــــالحــــيــــة، ومــــوقــــف الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن   (١)
الـــدارة،  مجلة  ص١٧،  البسام۴  عبدالعزيز  بــن  أحمد  د.  منها،  عبدالوهاب۴ 
العدد (١) السنة ٢٤ عام ١٤١٩هـ. وانظر وقف الجنف في الفقه اإلسالمي- تطبيقات 

على الوقف الذري، ووقف الرجل لكل ماله، د. عدنان بن جمعان الزهراني. 
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بحسب  وذلك  أنفع،  الماء  وسقيا  الطعام،  إطعام  على  الوقف 
واألزمــان، واألمــاكــن. والــظــروف،  األحــوال، 

مــلــك الــواقــف - ٢ خــرج مــن  ال تــجــب فــيــه الــزكــاة؛ ألنــه  وقــف  أُ أن مــا 
اهللا تــعــالــى. مــلــك  إلــى 

مــلــكــه - ٣ مـــن  خـــرج  ألنـــه  وقـــفـــه؛  فـــي  الـــرجـــوع  لــلــواقــف  يــحــق  ال  أنـــه 
اهللا تــعــالــى. مــلــك  إلــى 

كــالــعــقــار، - ٤ االنــتــفــاع،  دوام  بــشــرط  وقــفــه،  جـــاز  بــيــعــه  جـــاز  مــا  كــل 
واألثــــــاث، وأشــــبــــاه ذلـــــك، وأمـــــا مـــا ال  والــــحــــيــــوان، والــــســــالح، 

والــشــراب، فــال يــوقــف. يــدوم االنــتــفــاع بــه كــالــطــعــام 
أو - ٥ الــمــخــتــصــة،  الـــجـــهـــات   لـــد وإثـــبـــاتـــه  الـــوقـــف  تــوقــيــف  أهــمــيــة 

ضــيــاعــه  فــي  يــتــســبــب  مــمــا  تــركــه  أو  إهــمــالــه  وعـــدم  عــلــيــه  اإلشــهــاد 
أو الــتــعــدي عــلــيــه.

وأداء - ٦ الـــوقـــف،  مـــال  كــتــنــمــيــة  مــهــمــة،  واجـــبـــات  الـــنـــاظـــر  عــلــى  أن 
ديــونــه، وتــحــصــيــل ريــعــه، وتــنــفــيــذ شــرط الــواقــف.

فــي ســنــن - ٧ ورد  فــقــد  واألوقــاف ســقــيــا الــمــاء،  الــصــدقــات  أن اعــظــم 
مَّ  أُ نَّ  إِ قــال لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  أنــه  عــبــاده  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  داود  أبــي 
ــرَ  ــفَ ــحَ فَ  : ــالَ »، قَ ــاءُ ــمَ لْ : «ا ــالَ ؟ قَ ــلُ ــضَ فْ ــةِ أَ قَ ــدَ يُّ الــصَّ ــأَ فَ  ، ــتْ ــاتَ ــدٍ مَ ــعْ سَ

.(١ ) ــدٍ ــعْ مِّ سَ ُ هِ ألِ ــذِ : هَ ــالَ قَ وَ ا،  بِــئْــرً
برقم  داود (٣١٥/١)  أبي  سنن  صحيح  في   ۴ األلباني  وصححه  برقم١٦٨١،   (١)

٣٩٠—”Ï€a

=
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فــي - ٨ رغـــــب  إذا  الـــواقـــفـــيـــن  بـــعـــض  فـــيـــهـــا  يـــقـــع  لــــتــــي  ا األخــــطــــاء  مــــن 
الـــوقـــف جــعــل وقـــفـــه عــلــى ذريـــتـــه، وحــــرم مــنــه غــيــرهــم مـــن أهــل 
هــذا الــمــال،  اخــتــلــفــت الــذريــة بــعــد ذلــك فــي  الــحــاجــات، وربــمــا 

وتــنــازعــوا عــلــيــه، وربــمــا تــقــاســمــوه وتــوارثــوه.
نــســبــة مــشــاعــة - ٩ فــي  مــال الــوقــف  أن يــجــعــل الــواقــف  األخــطــاء  ومــن 

فـــي أمـــالكـــه، مــمــا يــتــســبــب فـــي تــأخــيــر إثـــبـــات الـــوقـــف وتــخــلــيــصــه 
.(٢ )«(١ أو بــعــد مــمــاتــه( مــن تــركــتــه فــي حــال حــيــاتــه 

<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .١٤٧٤
(١) مجالس الوقف للشيخ عبدالله الحميدي ص١٢١-١٢٢. 

ومن أراد التفصيل في الوقف وأحكامه فليراجع كتب الفقه.   (٢)

=
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الكلمة الثانية واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
بعض،  على  بعضها  فضل  قد  المخلوقات  لجميع  الخالق  فإن 
وخــلــق  واخــتــار مــنــهــم األنــبــيــاء،  واخــتــار مــنــهــا مــا شــاء، فــخــلــق الــنــاس 
واخـــتـــار مــنــهــا  واخـــتـــار مــنــهــا الـــمـــســـاجـــد، وخـــلـــق الـــشـــهـــور  األمـــاكـــن 

 ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯  ﴿ تــعــالــى:  قــال  رمــضــان، 
.[٦٨ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ﴾ [الــقــصــص: 

قــال  – مصر–  اهللا  كــتــاب  فــي  ذكــرهــا  ورد  الــتــي  األمــاكــن  ومــن 
تعالى: ﴿p o n m l k j﴾ [المؤمنون:٥٠]. 
خزائن  مصر  وإن  مصر،  «يعني  أسلم:  بن  زيد  بن  الرحٰمن  عبد  قال 
األرضــيــن كــلــهــا، وســلــطــانــهــا ســلــطــان األرضــيــن كــلــهــا، أال تـــر إلــى 

 J  I H  G  F  E  ﴿ مــــصــــر:  لـــمـــلـــك  يـــــوســـــفگ  قــــــول 
الـــنـــاس  اهللا  فــــأغــــاث  فـــفـــعـــل،   .[٥٥ [يـــــوســـــف:   ﴾M  L  K
غير  بمدح  بعينها  مدينة  كتابه  في  يذكرک  ولم  وخزائنها،  بمصر 
 .[٥١ [الـــزخـــرف:   ﴾M  L  K  J  ﴿ قـــال:  فــإنــه  ومــصــر،  مــكــة 

الكلمة الثانية واألربعون
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فما   .[٦١ [الــبــقــرة:   ﴾®  ¬﴿ وقــال:  ومــدح،  تعظيم  وهــذا 
 ° لـــم يــصــرف فــهــو عــلــم لــهــذا الــمــوضــع، وقـــولـــه تــعــالــى: ﴿¯ 
مــا  فــيــه  ـــوجـــد  يُ ــا  مــوضــعً فـــإن  لــهــا،  تــعــظــيــم   [٦١ ²﴾ [الـــبـــقـــرة:   ±

 ¥  ¤  £  ¢﴿ تــعــالــى:  وقــولــه  ا،  عظيمً إال  يــكــون  ال  يــســألــون 
 T  S  R   ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٢١ §﴾ [يــوســف:   ¦
 ¦﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٩٩ [يــوســف:   ﴾Y  X  W  V  U
اهللا  وســمــى   .[٨٧ ¯﴾ [يــونــس:   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

 Ï  Î  Í  Ì  Ë﴿ تعالى:  بقوله  العزيز،  مصر  ملك  تعالى 
لــيــوســف  وقــالــوا   .[٣٠ [يــوســف:   ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
[يـــوســـف:   ﴾?  >  =  <  ;  :  ﴿ مـــصـــر:  مـــلـــك  حـــيـــن 

 .(١)«[٨٨
إلى  تصل  بعضهم:  قــال  كــثــيــرة،  مــواضــع  فــي  إليها  اهللا  أشــار  كما 

 Ì Ë Ê É È Ç﴿ :ا، وذلك نحو قوله تعالى ثالثين موضعً
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 0  /  . Ù﴾ [القصص: ٢٠]، وكما في قوله تعالى: ﴿- 

١٥] ... وغيرها. 3﴾ [القصص:   2  1
وقــــد وصــــف ڽ أرض مــصــر بـــالـــخـــيـــرات والـــبـــركـــات، فــقــال 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿ تعالى: 
b a ` _ ^] \ [ Z﴾ [الدخان: ٢٥-٢٨].

(١) معجم البلدان لياقوت الحموي (٢٧٢/٨-٢٧٣). 

٣٩٤äñfl @›ˆböœ @Âfl
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قــال  قـــــال:  ذرگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ــا  فِــيــهَ ــى  ــمَّ ــسَ يُ ضٌ  أَرْ ـــــيَ  هِ وَ ـــرَ  ـــصْ مِ ــونَ  ــتَــحُ ــتَــفْ سَ ــــمْ  ــــكُ رســــول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
ا»،  مً حِ رَ وَ ــةً  مَّ ذِ مْ  لَهُ ــإِنَّ  فَ ا،  أَهلِهَ إِلَى  نُوا  سِ أَحْ فَ ا  وهَ تُمُ تَحْ فَ ا  ــإِذَ فَ  ، اطُ يرَ الْقِ
ا»(١). فــأمــا الــرحــم، فــإن هــاجــر أم إســمــاعــيــل بن  ــــرً ــــهْ صِ ــــةً وَ مَّ : «ذِ ـــالَ وْ قَ أَ
يقال  الفرما  نحو  قرية  مــن  القبط  مــن  الــســالم  عليهما  الخليل  إبراهيم 
مارية  القبط  مــن   تــســر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــإن  الــذمــة:  وأمــا  الــعــرب(٢)،  أم  لها 
لها  يقال  الصعيد  نحو  قرية  من  وهي  رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  ابن  إبراهيم  أم 

أنصنا (٣). كورة  من  حفن 
سلمةڤ  أم  حديث  من  الكبير  معجمه  في  الطبراني   ورو
ــطِ  ــبْ قِ فِـــي  ــهَ  لــلَّ ا ـــهَ  لـــلَّ فــقــال: «ا وفــاتــه،  عــنــد  أوصـــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  أن 
فِي  ا  انً وَ عْ أَ وَ  ، ةً دَّ عِ مْ  لَكُ ونُونَ  يَكُ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ ونَ  رُ تَظْهَ سَ مْ  نَّكُ إِ فَ  ، رَ صْ مِ

.(٤ )« ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ
وفـــــي ســـنـــة ســـبـــع مــــن الـــهـــجـــرة أرســــــل الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص رســــالــــة إلـــى 

برقم ٢٥٤٣.   (١)
وفي الوقت المعاصر أصبح اسمها الفرما، ومكانها اليوم تل الفرما بعد بور سعيد بعدة   (٢)

كيلومترات. 
وهي اليوم تعرف باسم قرية الشيخ عبادة التابع لقرية الروضة، تقع إلى شرق النيل عند   (٣)
مركز مدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر، في الشرق. تمتد هذه القرية كشريط 
من  كلم  بعد (٣٠٠)  على  وتقع  النيل،  على  كلم  بطول (٣)  الجنوب  إلــى  الشمال  من 
القاهرة إلى المنيا، وفيها يقع مسجد عبادة الذي سمي باسم الصحابي الجليل عبادة بن 

الصامتگ، وهو نفسه الذي باسمه تُعرف القرية. 
برقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٥٦١ برقم   (٢٣-٢٦٥)  (٤)

 .٣١١٣
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الــمــقــوقــس عــظــيــم الــقــبــط فــي مــصــر وحــمــلــهــا حــاطــب بــن أبــي بــلــتــعــة، 
هِ   اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ نْ مُ مِ  ، يمِ حِ الرَّ ٰمنِ  حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  «بِسْ نصها:  وهذا 
 .. دُ عْ بَ ا  مَّ أَ   دَ الْهُ بَعَ  نِ اتَّ لَى مَ عَ مٌ  الَ سَ  ، بْطِ القِ ظِيمِ  عَ قَسِ  وْ قَ المُ إِلَى 
ــهُ  الــلَّ تِـــكَ  ـــؤْ يُ ـــمْ  ـــلِ سْ أَ ، وَ ــمْ ــلَ ــسْ تَ ـــلِـــمْ  سْ : أَ مِ ـــــالَ سْ اإلِ ـــةِ  ـــيَ اعِ بِـــدَ ــــوكَ  عُ دْ ـــي أَ نِّ ـــإِ فَ

 < ; ﴿  : ــطِ ــبْ الــقِ ــمَ  ثْ إِ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــإِنَّ  فَ ــتَ  ــيْ لَّ ــوَ تَ ــإِنْ  فَ  ، ــنِ ــيْ تَ ــرَّ مَ كَ  ـــرَ جْ أَ
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K

.(١ ) «[٦٤ [آل عــمــران:   ﴾Z Y

فـــدعـــا الـــمـــقـــوقـــس بـــكـــاتـــب لــــه يـــكـــتـــب الـــعـــربـــيـــة، فـــكـــتـــب رســـالـــة 
هـــذا نــصــهــا: «بــســم اهللا الــرحــٰمــن الــرحــيــم، لــمــحــمــد بــن عــبــد اهللا مــن 
وفهمت  كتابك  قرأت  فقد  بعد..  أما  سالم،  القبط.  عظيم  المقوقس 
أظن  وكنت  بقي،  نبيا  أن  علمت  وقد  إليه،  تدعو  وما  فيه،  ذكرت  ما 
أنــه يــخــرج بــالــشــام، وقــد أكــرمــت رســولــك وبــعــثــت إلــيــك بــجــاريــتــيــن 
لتركبها،  بغلة  لك  وأهديت  وبكسوة،  عظيم،  القبط  في  مكان  لهما 

.(٢) يسلم  ولم  هذا  على  يزد  ولم  عليك».  والسالم 
مــاريــة  واســمــهــا  الــقــبــطــيــة  إبــراهــيــم  أم  فـــاألولـــى   :  
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أعطاها  سيرين،  والثانية:  المؤمنينک،  أم  شمعون  بنت 
لــحــســان بـــن ثـــابـــت، فـــولـــدت لـــه عــبــدالــرحــٰمــن، وأمــــا الـــغـــالم فــاســمــه 

عيون األثر، البن سيد الناس ص٣٥٠.  (١)
عيون األثر، البن سيد الناس ص٣٥١.   (٢)

٣٩٦äñfl @›ˆböœ @Âfl
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كان  قوارير  من  ا  وقدحً كسوة  ومعها  دلدل،  اسمها  والبغلة  مأبور، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص(١). فيه  يشرب 

وفــي أرض مــصــر يــجــري نــهــر الــنــيــل الـــذي يــنــبــع مــن الــجــنــة، فقد 
جـــاء فــي الــصــحــيــحــيــن فــي قــصــة اإلســــراء والـــمـــعـــراج، قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «...

هُ  نَّ أَ كَ ا  هَ قُ رَ وَ وَ  ، رَ جَ هَ لُ  قِالَ هُ  نَّ أَ كَ ا  هَ بِقُ نَ ا  إِذَ فَ ى،  نْتَهَ المُ ةُ  رَ دْ سِ لِي  فِعَتْ  رُ وَ
 ، انِ رَ اهِ ظَ انِ  رَ نهْ وَ بَاطِنَانِ  انِ  رَ هْ نَ ؛  ارٍ هَ نْ أَ ةُ  عَ بَ رْ أَ ا  لِهَ أَصْ فِي   ، يُولِ الْفُ انُ  آذَ
النَّيلُ  انِ  رَ الظَّاهِ ــا  مَ أَ وَ  ، نَّةِ الجَ فِي  فَ البَاطِنَانِ  ا  مَ أَ  : الَ قَ فَ يلَ  بْرِ جِ لْتُ  أَ سَ فَ

 .(٢)  « اتُ رَ والْفُ
الــمــقــدس  والـــوادي   ،طـــو الــمــقــدس  الـــوادي  فــيــهــا  أن   :
مــديــن  مــن  خــروجــه  أثــنــاء  مــوســىگ  نــبــيــه  فــيــه  اهللا  كــلــم  الـــذي  هــو 

 À ¿ ¾ ½﴿ قــال تــعــالــى:   ،(٣ أهــلــه( مــعــه  وكــان  مــصــر  إلــى  ا  عــائــدً
.[١٢ [طــه:   ﴾Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ

ســبــحــانــه  فــقــال  كــتــابــه،  فــي  اهللا  ذكــره  الــذي  الــطــور  جــبــل   :
وغــيــر  األحــبــار  كــعــب  قــال   .[٢ [الــتــيــن:   ﴾& % $﴿ وتــعــالــى: 
ابن  ذلك  ورجح   ،(٤ موسى( عليه  اهللا  كلم  الذي  الجبل  هو  واحد: 

.(٥ الــقــيــم۴ (
نف، للسهيلي( ٣٩٠/٤).  الروض األُ  (١)

(٢) صحيح البخاري برقم ٣٢٠٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٤.
ويقع في سيناء.   (٣)

ا. تفسير ابن كثير۴ (٣٩٥/١٤)، ويقع جبل الطور في سيناء أيضً  (٤)
(٥) بدائع التفسير البن القيم۴ (٢٦٩/٥).
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أخبر اهللا  الذين  المفسرين  بعض  قول  على  الصدق  المبوأ  وهي 
قــال   .[٩٣ [يـــونـــس:   ﴾h  g  f  e  d  c﴿ بــقــولــه:  عــنــه 
الـــطـــبـــري۴: «أي مـــنـــازل صــــدق، قــيــل: عــنــي بــذلــك الـــشـــام وبــيــت 

ومصر»(١). الشام  به  عني  وقيل:  المقدس، 
 ª  ©  ¨  §  ¦﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  وقــــــــــــال 
قــال   .[١٣٧ [األعــراف:   ﴾± ° ¯ ® ¬ «
ومــغــاربــهــا:  ومــشــارقــهــا  ومــصــر،  الــشــام  أرض  الــقــرطــبــي۴: «هــي 
جـــهـــات الـــشـــرق والـــغـــرب بـــهـــا، فــــاألرض مــخــصــوصــة عـــن الــحــســن 
الزروع،  بإخراج   ﴾. - , ﴿ وقوله:   .(٢ وغيرهما( وقتادة 

والــثــمــار، واألنــهــار.
عشرة  اثنتا  فانفلق  بعصاه  البحر  موسى  ضرب  أرضها  وعلى 

عــيــنًــا.
 ﴾Ì Ë Ê É﴿ فــرعــون:  آل  عــن  ــا  حــاكــيً تــعــالــى  وقــال 

آنــذاك. يــدل عــلــى كــثــرة الــمــدن فــي مــصــر  وهــذا   ،[٣٦ [الــشــعــراء: 
ومـــــصـــــر بــــلــــد األنـــــبـــــيـــــاء، كـــــــان بــــهــــا إبـــــراهـــــيـــــم الــــخــــلــــيــــلگ، 
ويـــعـــقـــوب، ويــــوســــف، وولـــــد بـــهـــا مـــوســـى، وهـــــــارون، ويـــوشـــع بــن 

نــون، واألســبــاط، وغــيــرهــم، عــلــيــهــم الــصــالة والــســالم.
ودخــــل مــصــر كــثــيــر مـــن الـــصـــحـــابـــة، مــنــهــم الـــزبـــيـــر بـــن الـــعـــوام، 

(١)  تفسير الطبري۴ (٤٢٦٥/٥). 
(٢)  الجامع ألحكام القرآن (٣١٦/٩). 
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لـــــــدرداء،  والــــمــــقــــداد بــــن األســـــــود، وعــــبــــادة بــــن الــــصــــامــــت، وأبــــــو ا
وفــتــحــهــا عــمــرو بــن الــعــاصگ فــي أيــام عــمــر بــن الــخــطــابگ، 
وعــاش فــيــهــا جــمــع مــن الــعــلــمــاء والــفــقــهــاء، مــنــهــم الــلــيــث بــن ســعــد، 
واإلمـــــام الـــشـــافـــعـــي، وشـــيـــخ اإلســـــالم ابـــن  والـــعـــز بـــن عـــبـــدالـــســـالم، 

واإلمــام الــشــاطــبــي... وغــيــرهــم. وابــن حــجــر الــعــســقــالنــي،  تــيــمــيــة، 

قــــــال شـــيـــخ اإلســــــــالم ابــــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «لــــــو اســــتــــولــــى هـــــؤالء 
الـــمـــحـــاربـــون هللا ورســـولـــه، الـــمـــحـــادون هللا ورســـولـــه، الـــمـــعـــادون هللا 
ذلك  لقضى  الوقت؛  هذا  مثل  في  ومصر  الشام  أرض  على  ورسوله 
ومصر  بالشام  الطائفة  أما  شرائعه،  ودروس  اإلسالم،  دين  زوال  إلى 
ونحوهما، فهم في هذا الوقت هم المقاتلون عن دين اإلسالم، وهم 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  ذكرها  التي  المنصورة  الطائفة  في  دخوالً  الناس  أحق  من 
نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ «الَ  عنه:  المستفيضة  الصحيحة  األحاديث  في  بقوله 
ــرُ  مْ تِــيَ أَ ــأْ ــتَّــى يَ ، حَ ــمْ ــهُ لَ ــذَ ــنْ خَ ــمْ مَ هُ ــرُّ ــضُ ، الَ يَ ــقِّ ــحَ ــى الْ ــلَ يــنَ عَ ــرِ ــاهِ ــتِــي ظَ مَّ أُ
 .(٢)« بِ رْ الْغَ لُ  هْ أَ الُ  ــزَ يَ «ال  لمسلم:  رواية  وفي   ،(١)« لِكَ ذَ كَ مْ  هُ وَ هِ  اللَّ
عنها،  يغرب  ما  فغربه  النبوية،  بمدينته  الكالم  بهذا  تكلم  والنبيملسو هيلع هللا ىلص 
وشـــرقـــه مـــا يـــشـــرق عــنــهــا، ولـــهـــذا قـــال أحـــمـــد بـــن حــنــبــل۴: «أهـــل 
الــغــرب هــم أهـــل الـــشـــام(٣).. إلـــى أن قـــال: فــهــذا وغــيــره مــمــا يــبــيــن أن 

صحيح البخاري برقم ٣٦٤١، وصحيح مسلم برقم ١٩٢٠ واللفظ له.   (١)
برقم ١٩٢٥.   (٢)

(٣) مناقب الشام وأهله، لشيخ اإلسالم ابن تيمية۴ ص٧٩-٨٠. 
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اإلسالم،  كتيبة  هم  الوقت  هذا  في  ومصر  بالشام  التي  العصابة  هذه 
التتار  عليهم  استولى  فلو  اإلسالم،  ذل  وذلهم  اإلسالم،  عز  وعزهم 
يخافها  عالية  ظاهرة  طائفة  وال  عالية،  كلمة  وال  عز  لإلسالم  يبق  لم 

قاله۴»(١)(٢). ما  آخر  إلى  عنه..  تقاتل  األرض  أهل 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

 .(٥٣١/٢٨-٥٣٤) مجموعة الفتاو  (١)
فضائل مصر ومزايا أهلها، د. محمد بن موسى الشريف.   (٢)
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الكلمة الثالثة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فــإن الــمــســجــد األقــصــى مــســجــد عــظــيــم مــبــارك، لــه مــكــانــة عــالــيــة 
تـــعـــالـــى  اهللا  خـــصـــه  وقـــــد  رفــــيــــعــــة،  ومــــنــــزلــــة  الـــمـــؤمـــنـــيـــن،  نــــفــــوس  فــــي 
األدلــــــة مــن  بـــفـــضـــائـــل وخـــصـــائـــص عـــظـــيـــمـــة، وقــــد دلــــت عـــلـــى ذلــــك 

الــكــتــاب والــســنــة.
 & % $ # " !﴿ تعالى:  فقوله  القرآن،  أما 
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
حــولــه  ومــا  مــبــارك  مــســجــد  فــهــو   .[١ [اإلســراء:   ﴾7 6 5
اآليــة لــكــانــت كــافــيــة؛ ألنــه  هــذه  إال  فــضــيــلــة  مــبــارك، ولــو لــم تــكــن فــيــه 

ــورك حــولــه، فــالــبــركــة فــيــه مــضــاعــفــة. إذا بُ
 }  |  {﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال  مــــــقــــــدس،  أنــــــــه   :
 ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[٢١ [الــمــائــدة: 

الكلمة الثالثة واألربعون
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 ¶﴿ قــال تــعــالــى:  ومــقــرهــم،  األنــبــيــاء  مــهــاجــر  أنــه   :
وقــال   ،[٧١ [األنــبــيــاء:   ﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ تــعــالــى: 
 U T﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٨١ [األنــبــيــاء:   ﴾Æ Å Ä Ã
 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[١٨ [ســبــأ:   ﴾f e d c
لــــــرســــــولملسو هيلع هللا ىلص ومـــنـــه  ــــنــــة، أنــــــه مــــســــر ا ومــــــن فـــضـــائـــلـــه فـــــي الــــسُّ
مالكگ  بن  أنس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   فرو معراجه، 
قَ  ــوْ فَ يــلٌ  ــوِ طَ ــيَــضُ  بْ أَ ـــةٌ  بَّ ا دَ ـــوَ  هُ وَ  ، اقِ ــبُــرَ ـالْ بـِ ـيــتُ  تـِ قــال: «أُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
كِبْتُهُ  رَ فَ  : الَ قَ  ، فِهِ رْ طَ ى  نْتَهَ مُ نْدَ  عِ هُ  افِرَ حَ عُ  يَضَ  ، الْبَغْلِ ونَ  دُ وَ ارِ  مَ الْحِ
يــربــط  لـــتـــي  ا ـــةِ  ـــقَ ـــلْ ـــحَ بِـــالْ ـــهُ  ـــتُ ـــطْ بَ ـــرَ فَ  : ـــــالَ . قَ سِ ــــدِ ــــقْ ــــمَ لْ ـــتَ ا ـــيْ بَ ــــتُ  ــــيْ تَ ـــى أَ ـــتَّ حَ
ــمَّ  ثُ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــيــهِ رَ فِ ــتُ  ــيْ ــلَّ ــصَ فَ ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ـــتُ ا ـــلْ خَ ـــمَّ دَ ثُ  : ـــالَ . قَ ـــاءُ ـــبِـــيَ نْ َ األْ بــهــا 

.(١ ) « ... ــتُ جْ ــرَ خَ
فــي  أحــمــد  اإلمــام   فــرو األولـــى،  الــمــســلــمــيــن  قــبــلــة  أنــه   :
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  قـــــال: «كـــــان  عــــبــــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده 
يــصــلــي بــمــكــة نـــحـــو بـــيـــت الـــمـــقـــدس، والـــكـــعـــبـــة بـــيـــن يـــديـــه، وبــعــدمــا 

.(٢ ــرف إلــى الــكــعــبــة» ( صُ ا، ثــم  هــاجــر إلــى الــمــديــنــة ســتــة عــشــر شــهــرً
الــبــخــاري   فـــرو األرض،  فــي  ضـــع  وُ مــســجــد  ثــانــي  أنــه   :

(١)  برقم ١٦٢. 
(١٣٦/٥) برقم ٢٩٩١، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.   (٢)

٤٠٢Ûñ”˛a @ÜvéΩa @›ˆböœ @Âfl
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قــال:  الــغــفــاريگ  ذر  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
؟  لَ وَّ أَ ضِ  األَرْ فِــــي  ــــــعَ  ضِ وُ ـــدٍ  ـــجِ ـــسْ مَ يُّ  أَ  ! ــــهِ لــــلَّ ا ــــــولَ  سُ رَ ــــا  يَ  : ــــتُ ــــلْ قُ  »
ــدُ  ــجِ ــسْ : «الــمَ ـــالَ قَ ؟  يٌّ أَ ـــمَّ  ثُ  : ـــتُ ـــلْ قُ  : ـــالَ قَ  ،« امُ ـــرَ الـــحَ ــدُ  ــجِ ــسْ : «الــمَ ـــالَ قَ
ــا  ــنَــمَ يْ ــمَّ أَ ثُ  ، ــةً ــنَ ــونَ سَ ــعُ بَ رْ : «أَ ــالَ ــا؟ قَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ ــانَ بَ ــمْ كَ : كَ ــتُ ــلْ ــى»، قُ ــصَ قْ األَ

.(١ ) « فِــيــهِ ــلَ  ــضْ الــفَ ــإِنَّ  فَ  ، ــهْ ــلِّ ــصَ فَ ــدُ  ــعْ بَ ةُ  ــالَ الــصَّ ــتْــكَ  كَ رَ دْ أَ
 رو إلــيــهــا،  الـــرحـــال  تــشــد  الــتــي  الــمــســاجــد  ثــالــث  أنـــه   :
هــريــرةگ أن  حــديــث أبــي  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ــدِ  ــجِ ــسْ الــمَ  : ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــةِ  ــالثَ ثَ لَــى  إِ إِالَّ  ــالُ  حَ الــرِّ ــدُّ  ــشَ تُ قــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢ ــى» ( ــصَ قْ األَ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــولِ سُ الــرَّ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ ، وَ امِ ــرَ الــحَ
: أنه مهو أفئدة األنبياء، وبوب البخاري في صحيحه: 
 فـــرو نـــحـــوهـــا،  أو  الـــمـــقـــدســـة  األرض  فـــي  الـــدفـــن  أحــــب  مـــن  بــــاب 
الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ 
 (٣ ) ــهُ ــكَّ صَ هُ  ــاءَ ــا جَ ــمَّ ــلَ فَ ــىگ،  ــوسَ لَــى مُ إِ تِ  ــوْ ــمَ لْ ــكُ ا ــلَ ــلَ مَ سِ رْ قــال: «أُ
تَ  وْ الْمَ يدُ  رِ يُ الَ  بْدٍ  عَ إِلَى  تَنِي  لْ سَ رْ أَ  : الَ قَ فَ هِ  بِّ رَ إِلَى  عَ  جَ رَ فَ  ، يْنَهُ عَ أَ  قَ فَ فَ
هُ  ــدَ يَ ــعُ  ــضَ يَ ــهُ  لَ ــلْ  ــقُ فَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــعْ  جِ ارْ  : ـــالَ قَ وَ  ، ــهُ ــنَ ــيْ عَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــهُ  الــلَّ دَّ  ــرَ فَ  - : ــالَ قَ  -
 ، بِّ رَ أَي   : الَ قَ  ، نَةٌ سَ ةٍ  رَ عْ شَ لِّ  بِكُ هُ  دُ يَ طَّتْ  غَ ا  بِمَ هُ  لَ فَ  ، رٍ ثَوْ تْنِ  مَ لَى  عَ
ــنَ  مِ ـــهُ  نِـــيَ ـــدْ يُ نْ  أَ ـــهَ  لـــلَّ ا لَ  ـــأَ ـــسَ فَ  ، ــــاآلنَ فَ  : ــــالَ قَ  ، تُ ـــوْ ـــمَ لْ ا ـــمَّ  ثُ  : ــــالَ قَ ؟  ـــهْ مَ ـــمَّ  ثُ

صحيح البخاري برقم ٣٣٦٦، وصحيح مسلم برقم ٥٢٠.   (١)
(٢)  صحيح البخاري برقم ١١٨٩، وصحيح مسلم برقم ١٣٩٧.

أي: ضربه، والمفهوم من الحديث أنه ضربه على عينه فأخرجها.   (٣)



٤٠٤

٨-٦-٢٠١٧

ــنْــتُ  كُ وْ  لَ «فَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ اهللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ،« رٍ جَ بِحَ يَةً  مْ رَ ةِ  سَ دَّ قَ الْمُ ضِ  األَرْ
.(١ ) « ــرِ ــمَ األَحْ ــثِــيــبِ  لْــكَ ــتَ ا ــحْ تَ يــقِ  الــطَّــرِ ــانِــبِ  لَــى جَ إِ هُ  ــبْــرَ ــمْ قَ ــتُــكُ يْ رَ َ ــمَّ ألَ ثَ

اإلمـــام   رو لــلــذنــوب،  مــغــفــرة  الــصــالة  بــنــيــة  زيــارتــه  أن   :
أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث عــبــد اهللا بـــن عـــمـــرو بـــن الـــعـــاصک 
دَگ  اوُ دَ ـــنَ  بْ ـــانَ  ـــيْـــمَ ـــلَ سُ «إِنَّ  يــقــول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ســمــعــت  قـــال: 
؛  ــةُ ــالِــثَ ــهُ الــثَّ ــونَ لَ ــكُ نْ تَ ــو أَ جُ ــرْ ــنُ نَ ــحْ نَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــنَ ــاهُ اثْ ــطَ عْ ــأَ ــا، فَ ثً ــالَ ــهَ ثَ لَ الــلَّ ــأَ سَ
ــا الَ  ــكً ــلْ ـــهُ مُ لَ ـــأَ سَ ، وَ ــــاهُ يَّ ــهُ إِ ـــاهُ الــلَّ ـــطَ عْ ـــأَ ، فَ ــهُ ــمَ ــكْ ـــادِفُ حُ ـــصَ ــا يُ ــمً ــكْ لَــهُ حُ ــأَ ــسَ فَ
ــنْ  جَ مِ ـــرَ ـــلٍ خَ جُ ــا رَ ــمَ يُّ ـــهُ أَ لَ ـــأَ سَ ، وَ ــــاهُ يَّ ــطَــاهُ إِ عْ ــأَ ، فَ هِ ـــدِ ـــعْ ـــنْ بَ ـــدٍ مِ َحَ ــي ألِ ــغِ ــبَ ــنْ يَ
مِ  وْ يَ ثْلَ  مِ طِيئَتِهِ  خَ نْ  مِ جَ  رَ خَ دِ  جِ سْ الْمَ ا  ذَ هَ فِي  ةَ  الَ الصَّ إِالَّ  يدُ  رِ يُ الَ  يْتِهِ  بَ

.(٢)« اهُ إِيَّ طَاهُ  عْ أَ دْ  قَ ک  هُ  اللَّ ونَ  يَكُ نْ  أَ و  جُ نَرْ نُ  نَحْ فَ  ، هُ مُّ أُ هُ  تْ لَدَ وَ
: أن الصالة فيه مضاعفة، رو الحاكم في المستدرك من 
فقلنا:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عند  ونحن  تذاكرنا  قــال:  ذرگ  أبــي  حديث 
فقال  المقدس؟  بيت  مسجد  أو  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  مسجد  أفضل:  أيهما 
اتٍ  ــوَ ــلَ ـــعِ صَ بَ رْ ــنْ أَ ــلُ مِ ــضَ فْ ا أَ ــذَ ي هَ ــدِ ــجِ ــسْ ـــالةٌ فِــي مَ رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «صَ
نَ  مِ هِ  سِ رَ فَ طَنِ  شَ ثْلُ  مِ لِ  جُ ونَ لِلرَّ يَكُ نْ  نَّ أَ كَ لَيُوشِ لَّى، وَ صَ الْمُ مَ  لَنِعْ ، وَ فِيهِ
أو  ا» -  يعً مِ جَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ سِ  قْدِ الْمَ يْتَ  بَ نْهُ  مِ   يَرَ يْثُ  حَ  ، ضِ األَرْ

ا» (٣). فِيهَ ا  مَ وَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ يْرٌ  «خَ قال: 
صحيح البخاري برقم ١٣٣٩، وصحيح مسلم برقم ٢٣٧٢ واللفظ له.   (١)

(٢٢٠/١١) برقم ٦٦٤٤، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (٢)
محمد نــاصــر الــديــن  ووافـــقـــه الــذهــبــي، قـــال الــشــيــخ  ٨٦٠٠ وصــحــحــه  (٧١٢/٥) بــرقــم   (٣)
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٤٠٥

٨-٦-٢٠١٧

أربـــعـــة  الـــنـــبـــوي  الـــمـــســـجـــد  فـــي  الـــصـــالة  فـــضـــل  أن  يــفــيــد  «وهـــــذا 
ويــنــتــج مــنــه أن الــصــالة فــي الــمــســجــد  أضــعــاف الــصــالة فــي األقــصــى، 
بمائتين  أي  النبوي،  المسجد  في  الصالة  من  الربع  على  األقصى 

.(١ وخــمــســيــن صــالة»(
مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   رو يــدخــلــه،  ال  الــدجــال  أن   :
مــن  ورجــــل  أنــــا  ذهـــبـــت  قــــال:  األزدي  أمـــيـــة  بـــن  جـــنـــادة  حـــديـــث  مـــن 
األنــــصــــار إلــــى رجــــل مــــن أصــــحــــاب الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، فـــقـــلـــنـــا: حـــدثـــنـــا مــا 
عــن  تــحــدثــنــا  وال  الـــدجـــال،  فـــي  يـــذكـــر  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  مـــن  ســمــعــت 
ــمُ  ــكُ تُ رْ ــذَ نْ فــقــال: «أَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  خــطــبــنــا  قــال:  ــا،  مــصــدقً كــان  وإن  غــيــره 
ــهُ  نَّ إِ وَ  ، ــهُ ــتَ مَّ أُ هُ  رَ ــذَ نْ أَ ــدْ  قَ إِالَّ  ــلِــي  ــبْ قَ ــبِــيٌّ  نَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ،- ــا  ثً ــالَ ثَ  - ــالَ جَّ الــدَّ
ــهُ  ــعَ مَ  ، ـــرَ ـــسْ ـــيُ لْ ا ــيْــنِ  لْــعَ ا ــوحُ  ــسُ ــمْ مَ مُ  آدَ ــدٌ  ــعْ جَ ــــهُ  نَّ إِ وَ  ، ــــةُ مَّ ُ األْ ــا  ــتُــهَ يَّ أَ ــمْ  ــيــكُ فِ
ــنْ  ــرٌ مِ ــهْ نَ ــزٍ وَ ــبْ ـــنْ خُ ــلٌ مِ ــبَ جَ ــهُ  ــعَ مَ ، وَ ـــارٌ نَ ــهُ  ــتُ ــنَّ جَ ــةٌ وَ ــنَّ هُ جَ ـــنَـــارُ فَ  ، ـــارٌ نَ ــةٌ وَ ــنَّ جَ
ــسٍ  ــفْ نَ ــى  ــلَ عَ ــطُ  ــلَّ ــسَ يُ ــهُ  نَّ إِ وَ  ، ــرَ ــجَ الــشَّ ــبِــتُ  ــنْ يُ الَ  وَ ــرَ  ــطَ ــمَ لْ ا ــطِــرُ  ــمْ يُ ــهُ  نَّ إِ وَ  ، ــاءٍ مَ
ــيــنَ  ــعِ بَ رْ أَ ضِ  َرْ األْ فِــي  ــثُ  ــكُ ــمْ يَ ـــهُ  نَّ إِ وَ ــا،  هَ ــرِ ــيْ غَ ــى  ــلَ عَ ــطُ  ــلَّ ــسَ يُ الَ  وَ ــا  ــهَ ــلُ ــتُ ــقْ ــيَ فَ
ــدَ  ــجِ ــسْ مَ  : ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــةَ  ــعَ بَ رْ أَ بُ  ــرَ ــقْ يَ الَ  وَ  ، ــلٍ ــهَ ــنْ مَ ــلَّ  كُ ــا  فِــيــهَ ــغُ  ــلُ ــبْ يَ ــا،  ــاحً ــبَ صَ
ـــى،  ـــصَ قْ َ األْ ــدَ  ــجِ ــسْ مَ ، وَ ـــورِ الـــطُّ ــدَ  ــجِ ــسْ مَ ، وَ يــنَــةِ ــدِ لْــمَ ــدَ ا ــجِ ــسْ مَ ، وَ امِ ـــرَ ـــحَ لْ ا

.(٢ ) « رَ ــوَ عْ بِــأَ ــمْ لَــيْــسَ  ــكُ بَّ ــإِنَّ رَ فَ  ، ــمْ ــيْــكُ ــلَ ــبَّــهُ عَ ــشَ يُ ــا  مَ وَ
األلباني۴ كما في الثمر المستطاب (٥٤٨/٢): وهو كما قاال.

الــديــن األلــبــانــي۴  نــاصــر  محمد  للشيخ  والــكــتــاب  الــســنــة  فــقــه  فــي  المستطاب  الــثــمــر   (١)
 .(٥٤٩/٢)

(٨٩/٣٩-٩٠) برقم ٢٣٦٨٥، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)
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فــي  مـــســـلـــم   رو فــــيــــه،  ومــــأجــــوج  يــــأجــــوج  هـــــالك  أن   :
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ســــمــــعــــانگ:  بــــن  لــــنــــواس  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه 
ــلِ  ــبَ ـــى جَ لَ إِ ــوا  ــهُ ــتَ ــنْ يَ ــى  ــتَّ ونَ حَ ــيــرُ ــسِ يَ ــــمَّ  عــنــدمــا ذكــر يــأجــوج قـــال: «...ثُ
فِــي  ـــنْ  ــا مَ ــنَ ــلْ ــتَ ــدْ قَ : لَــقَ ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  - سِ ـــدِ ـــقْ ـــمَ لْ ــيْــتِ ا بَ ــبَــلُ  ــــوَ جَ هُ ــرِ -وَ ــمَ لْــخَ ا
لَـــى  إِ ـــمْ  ـــابِـــهِ ـــشَّ بِـــنُ ـــونَ  مُ ـــرْ ـــيَ فَ  ، ـــاءِ ـــمَ الـــسَّ ــي  فـِ ــــنْ  مَ ـــلْ  ـــتُ ـــقْ ـــنَ ـــلْ فَ ـــمَّ  ـــلُ هَ  ، ضِ َرْ األْ
تــتــمــة  وفـــي  ــــا..»  مً دَ ــةً  ــوبَ ــضُ ــخْ مَ ــمْ  ــهُ ــابَ ــشَّ نُ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ هُ  دُّ  اللَّ ـــرُ ـــيَ فَ  ، ـــاءِ ـــمَ الـــسَّ
ــهُ  الــلَّ ــلُ  سِ ــيُــرْ فَ  ، ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ گ وَ ــىَ ــيــسَ ــهِ عِ الــلَّ ــبِــيُّ  نَ ــبُ  غَ ــيَــرْ الــحــديــث: «فَ
ــسٍ  ــفْ نَ تِ  ـــوْ ـــمَ كَ  (٢ ـــى( سَ ـــرْ فَ ــونَ  ــبِــحُ ــصْ ــيُ فَ مْ  ابِهِ قَ فِي رِ  (١ ) ــفَ  ــغَ الــنَّ ــمُ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ

.(٣ ةٍ »( دَ احِ وَ
األقصى؛  المسجد  فيه  يدخل  الشام  فضائل  في  ورد  ما   :

.(٤ ولــذلــك لــم أرغــب تــكــراره(
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

النغف بالتحريك: دود يكون في أنوف اإلبل والغنم، واحدتها نغفة. النهاية في غريب   (١)
الحديث (٨٧/٥). 

فرسى: بفتح الفاء أي قتلى، الواحد: فريس، من فرس الذئب الشاة، وافترسها إذا قتلها.   (٢)
النهاية في غريب الحديث (٢٢٨/٣). 

(٣)  برقم ٢٩٣٧. 
(٤)  وللمزيد انظر كلمة رقم (٨٩) من الجزء ٦-٧ من موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف. 

٤٠٦Ûñ”˛a @ÜvéΩa @›ˆböœ @Âfl
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الكلمة الرابعة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
من  عنها  السؤال  وكثر  الناس،  عند  كثيرة  ألعاب  انتشرت  فقد 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  من   الفتاو بعض  وهذه  الشرعية،  الناحية 

عنها: أجابت  السعودية  العربية  بالمملكة  واإلفتاء  العلمية 
بــأخــبــار  والـــمـــجـــالت  الـــصـــحـــف  بـــعـــض  تــطــالــعــنــا   : 
قــــدرات  لـــهـــم  أن  يـــزعـــمـــون  الــــذيــــن  والـــمـــهـــرجـــيـــن  الـــالعـــبـــيـــن  بـــعـــض 
فــائــقــة، كــتــكــســيــر الــصــخــور عــلــى صــدورهــم، والــنــوم عــلــى الــمــســامــيــر 
وجــــر  بـــأعـــيـــنـــهـــم،  واألســــــيــــــاخ  الــــحــــديــــد  وثــــنــــي  لــــــحــــــادة،  ا واآلالت 
الــســيــارات بــأصــابــعــهــم.. إلــى آخــر تــلــك الــحــركــات الــمــدهــشــة، فــمــا 
هـــو حـــكـــم الـــشـــرع فـــي تـــلـــك األعـــمـــال والـــعـــامـــلـــيـــن لـــهـــا، ومــــا حــكــم 

اســتــضــافــتــهــم ومــشــاهــدتــهــم؟
: ما يعمله بعض السفهاء من الناس من تكسير الصخور 
وثــنــي  الــــحــــادة،  واآلالت  الــمــســامــيــر  عــلــى  والــــنــــوم  صــــدورهــــم،  عــلــى 
وأكــل  أســنــانــهــم،  أو  بشعورهم  الــســيــارات  وســحــب  بأعينهم،  الــحــديــد 

الكلمة الرابعة واألربعون



٤٠٨

٨-٦-٢٠١٧

األمـــواس والــزجــاج، إلــى غــيــر ذلــك مــن األمـــور الــخــارجــة عــن الــعــادة 
من  وهــو  والسحر،  والشعوذة،  الدجل،  من  يعتبر  ذلــك  كل  البشرية، 

 ±﴿ األعراف:  سورة  في  ک  اهللا  قال  كما  فرعون،  سحرة  عمل 
 ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

[األعراف: ١١٦]. وقال ڽ في سورة طه: ﴿ 1 2 3 
.[٦٦ :﴾ [طه:   9  8  7  6  5  4

وال  تــعــلــمــهــا،  وال  األعـــمـــال،  هـــذه  فــعــل  يـــجـــوز  ال  عــلــيــه  وبـــنـــاء 
عــن  والــتــبــلــيــغ  مــحــاربــتــهــا  والــواجــب  عــلــيــهــا،  الــتــشــجــيــع  وال  نــشــرهــا، 
فـــاعـــلـــيـــهـــا، ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم بـــمـــا يـــردعـــهـــم ويـــكـــف شـــرهـــم عــــن الـــنـــاس، 
والتالعب،  والشعوذة،  الدجل،  من  فيها  تلك  وأعمالهم  فألعابهم 
األمــــوال  واالســـتـــخـــفـــاف بـــعـــقـــول الـــنـــاس، وفـــســـاد الـــعـــقـــيـــدة، وأكــــل 

بــالــبــاطــل مــا ال يــخــفــى.
J

(١ )
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(١)  فتاو اللجنة الدائمة ( ٢٦٩/٢٦-٢٧٠) برقم ٢٠٥٢٠. 
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األســواق،  فــي  هــذه الــلــعــبــة الــتــي ظــهــرت  مــا حــكــم   :
ويــلــعــبــهــا األطــفــال والــشــبــان، وهــي مــركــبــة مــن مــنــضــدة فــيــهــا تــمــاثــيــل 
العـــبـــي كــــرة الـــقـــدم، ويـــوضـــع فــيــهــا كــــرة صـــغـــيـــرة تـــحـــرك بـــاأليـــدي، 
يــدفــع  ال  والـــغـــالـــب  صــاحــبــهــا،  إلـــى  الــلــعــبــة  أجــــرة  يـــدفـــع  ـــلـــب  غُ فــمــن 

هــذا وأمــثــالــه فــي الــشــريــعــة اإلســالمــيــة؟ ــا، فــهــل يــجــوز  شــيــئً
تماثيل  وجود  من  ذكرت  ما  اللعبة  هذه  حال  كان  إذا   :
ودفــــع الــمــغــلــوب أجــــرة اســتــعــمــال  بــالــمــنــضــدة الـــتـــي يــلــعــب عــلــيــهــا، 

الــلــعــبــة لــصــاحــبــهــا فــهــي مــحــرمــة ألمــور:
عــلــى  يــقــطــع  الــــذي  الــلــهــو  مـــن  الــلــعــبــة  بـــهـــذه  االشـــتـــغـــال  أن   : أوالً
الـــالعـــب بــهــا فـــراغـــه، ويــضــيــع عــلــيــه الــكــثــيــر مـــن مــصــالــح 
وقــد يــصــيــر الــلــعــب عــادة لــه، وذريــعــة إلــى  ديــنــه، ودنــيــاه، 
مــا هــو أشــد مــن ذلــك مــن أنــواع الــمــقــامــرة، وكــل مــا كــان 

ــا. كــذلــك فــهــو بــاطــل مــحــرم شــرعً
ــا: صــنــع الــتــمــاثــيــل والـــصـــور واقــتــنــاؤهــا مـــن كــبــائــر الـــذنـــوب؛  ثــانــيً
وتــوعــد  تــعــالــى،  اهللا  تـــوعـــد  الـــتـــي  الــصــحــيــحــة  لـــألحـــاديـــث 

والــعــذاب األلــيــم. رســولــهملسو هيلع هللا ىلص مــن فــعــل ذلــك بــالــنــار، 
ــــا: دفـــــع الـــمـــغـــلـــوب أجـــــرة اســـتـــعـــمـــال الـــلـــعـــبـــة مـــحـــرمـــة؛ ألنـــه  ثــــالــــثً
إســــــــراف، وإضـــــاعـــــة لـــلـــمـــال بـــإنـــفـــاقـــه فــــي لــــعــــب، ولـــهـــو، 
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وإيـــــجـــــار الـــلـــعـــبـــة عــــقــــد بـــــاطـــــل، وكــــســــب صـــاحـــبـــهـــا مـــنـــهـــا 
ســحــت، وأكــل لــلــمــال بــالــبــاطــل، فــكــان ذلــك مــن الــكــبــائــر 

والــقــمــار الــمــحــرم.
J

(١ )
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وهـــي:  الـــنـــاس،  يـــمـــارســـهـــا  الـــتـــي  األلـــعـــاب  هــــذه   :
– والــــشــــطــــرنــــج،  لــــبــــيــــه  ا – أي:  لــــبــــيــــيــــه  وا لـــــجـــــوقـــــر،  وا (الــــضــــومــــنــــة، 
والــنــرونــج، والــطــبــل، والــفــصــوص)، هــل هـــذه األلــعــاب تــعــتــبــر مــن 
الــمــيــســر، وهــل هــي يــا صــاحــب الــفــضــيــلــة مــحــرمــة أم مــكــروهــة، وهــل 
تــجــوز لــإلمــام الـــذي يــؤم الــمــســلــمــيــن فــي أوقـــات الــصــالة، ويــعــتــلــي 
واألعــيــاد لــكــي يــخــطــب الــخــطــبــة الــمــنــبــريــة؟  الــمــحــراب أيــام الــجــمــع، 

اإلفــادة؟ هــذا ســؤالــي! أرجــو 
لـــــمـــــحـــــرم، بـــــل مـــن  لــــلــــعــــب ا لــــلــــعــــب بــــمــــا ذكــــــر مـــــن ا : ا
بــن  عــمــر  أبــو  قــال  ا،  قــمــارً ويــعــتــبــر  بــعــوض،  كــان  إذا  الــذنــوب  كــبــائــر 
عــلــى  بــالــشــطــرنــج  الــلــعــب  أن  عــلــى  الــعــلــمــاء  عــبــدالــبــر۴: «أجــمــع 

فتاو اللجنة الدائمة (٢٠٦/١٥-٢٠٧) برقم ٢٢٠٩.   (١)

٤١٠bËmÜÁbífl @·ÿyÎ @êb‰€a @¥i @Òäín‰Ωa @lb»€˛a
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١). أهـــ الــعــوض قــمــار ال يــجــوز»(
واجــــب؛  تــــرك  عــلــيــه  تـــرتـــب  إذا  ذكــــر  بـــمـــا  الـــلـــعـــب  يـــحـــرم  وكــــذا 
كــتــأخــيــر الــصــالة عــن وقــتــهــا، وضــيــاع حــق زوجــتــه وأبـــويـــه، وســائــر 
وبــغــضــاء  عـــداوة  مــن  مــحــرم  فــي  الــوقــوع  إلــى   أد أو  يــعــولــهــم،  مــن 

ونــزاع وســبــاب، فــهــو حــرام ولــو كــان بــغــيــر عــوض.
مــحــرم  أنــه  ذلــك، فــالــصــحــيــح  عــن  بــهــا  الــلــعــب  خــلــو  قــدر  إذا  أمــا 
صــح عــن عــلــي بــن أبــي طــالــبگ، أنــه مــر بــقــوم يــلــعــبــون  ــا لــمــا  أيــضً
٢)؟  بــالــشــطــرنــج، فـــقـــال: مـــا هـــذه الــتــمــاثــيــل الــتــي أنــتــم لــهــا عـــاكـــفـــون(

فــشــبــهــهــم بــالــعــاكــفــيــن عــلــى األصــنــام.
ولــمــا نــقــل عــن ابــن عــمــر وغــيــره مــن الــصــحــابــةژ مــن الــنــهــي 
عــن الــلــعــب بــهــا، ومــمــن قــال بــتــحــريــم ذلــك: أبــو حــنــيــفــة وأصــحــابــه، 
اهللا  رحمهم  وأصــحــابــه  ومـــالـــك  اهللا،  رحــمــهــم  وأصــحــابــه  وأحـــمـــد 
الـــلـــعـــب  إلـــــى  ذريــــعــــة  وبـــأمـــثـــالـــهـــا  بـــهـــا  الـــلـــعـــب  ألن  وذلــــــك  تــــعــــالــــى، 
يــشــغــل  أنــه  بــهــا  الــغــالــب  وألن   ، عــاجــالً مــنــه  خــال  وإن   ، آجــالً بــعــوض 
الـــعـــداوة  لــــنــــزاع والـــســـبـــاب، ويـــولـــد  واجــــبــــات، ويـــفـــضـــي إلــــى ا عـــن 
نْ  «مَ الحديث:  وفي  اهللا،  ذكر  وعن  الصالة  عن  ويصد  والبغضاء، 

االستذكار (٤٦٢/٨).   (١)
والمالهي،  والشطرنج  الــنــرد  تحريم  فــي  اآلجـــري  بكر  وأبــو  شيبة (٥٥٠/٨)،  أبــي  ابــن   (٢)
ص١٣٥ برقم ٢٤ (ت: د. محمد سعيد عمر إدريس)، ط. اإلفتاء، وابن أبي الدنيا في 
ذم المالهي، ص٧٧ برقم ٩٢، ٩٣، ط. مكتبة ابن تيمية۴، والبيهقي (٢١٢/١٠). 
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اإلنــســان  كـــان  وإذا   .(٢ )« ــــهُ ــــولَ سُ رَ وَ ـــهَ  لـــلَّ ا ــى  ــصَ عَ ـــدْ  ـــقَ فَ  (١ ) دِ ـــرْ بِـــالـــنَّ ـــبَ  ـــعِ لَ
وأئـــمـــة  الـــحـــســـبـــة،  وجـــمـــاعـــة  اهللا،  إلــــى  كـــالـــدعـــاة  قـــيـــادي؛  مـــركـــز  فـــي 
مــنــهــم،  أدنـــى  أو  الــمــنــصــب  فــي  فــوقــهــم  ومـــن  وخــطــبــائــهــا،  الــمــســاجــد 
قـــدوة  اجــتــنــاب الــمــنــكــر وفــعــل الـــواجـــب ألـــزم عــلــيــهــم؛ لــكــونــه  كـــان 

حــذوه.  لــغــيــره يــحــتــذ
J

(٣ )
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أم  حــــالل  هـــو  هـــل  بــــالــــورق  الـــلـــعـــب  حـــكـــم  عـــن   :
مــن  فـــيـــه،  خـــيـــر  ال  كــــالم  لـــعـــبـــهـــا  فــــي  يـــحـــدث  أنــــه  الـــعـــلـــم  مــــع  حــــــرام؟ 
الــــنــــرد: لــعــبــة ذات صـــنـــدوق وحــــجــــارة وفـــصـــيـــن، تــعــتــمــد عـــلـــى الـــحـــظ، وتـــنـــقـــل فــيــهــا   (١)
الــحــجــارة عــلــى حــســب مــا يــأتــي بــه الــفــص، وتــعــرف عــنــد الــعــامــة بــالــطــاولــة. المعجم 

 .(٩١٢/٢) الوسيط 
 :(٢٢٢/٣٢) الــفــتــاو فــي    ۴ تــيــمــيــة  ابـــن  وقـــال   ،٤٩٣٨ بــرقــم  داود  أبـــي  ســنــن   (٢)
يرِ  شِ دَ بالنَّرْ لَعِبَ  نْ  «مَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  صحيحه  في  مسلم  رواه  الذي  الحديث  وفي  ثابت، 
٢٢٦٠، قـــال الـــنـــووي۴، قــال  » بــرقــم  ـــــهِ مِ دَ يــرٍ وَ ــنْــزِ ـــمِ خِ هُ فِـــي لَـــحْ ــــدَ ــغ يَ ــبَ ــا صَ ــمَ نَّ ــأَ ــكَ فَ
صحيح  شرح  حلو،  معناه  وشير  معرب،  عجمي  فالنرد  النرد،  هو  النردشير  العلماء: 

 .(١٨/١٥) مسلم 
فتاو اللجنة الدائمة، (٢٠٧/١٦-٢٠٩) برقم ٤٠١٠.   (٣)

٤١٢bËmÜÁbífl @·ÿyÎ @êb‰€a @¥i @Òäín‰Ωa @lb»€˛a
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ســبــاب، وشــتــم، ولــعــن.. وغــيــر ذلــك.

على  لعبها  يكون  أن  إما  حالين:  من  أمرها  يخلو  ال   :
فــي  شــــك  فــــال  عــــوض  عـــلـــى  لـــعـــبـــهـــا  كــــان  فــــإن  يــــكــــون،  ال  أو  عــــوض 
وأخـــذ الـــعـــوض فــيــهــا مـــن أكـــل أمـــوال الـــنـــاس بــالــبــاطــل،  تــحــريــمــهــا، 
اإلثـــــم  مـــــن  الـــمـــيـــســـر  فـــــي  مـــــا  يـــخـــفـــى  وال  الــــمــــيــــســــر،  مـــــن  نــــــوع  وهــــــو 
واألنــــصــــاب،  بـــالـــخـــمـــر،  حـــرمـــتـــه  تـــعـــالـــى  اهللا  قــــرن  فـــقـــد  والــــعــــدوان، 

 &  %  $  #  "  !﴿ تـــــعـــــالـــــى:  اهللا  فـــــقـــــال  واألزالم، 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
يــكــن  لـــم  إذا  أمــــا   .[٩٠-٩١ [الـــمـــائـــدة:   ﴾F  E  D  C  BA
بــحــال  يــكــونــوا  أن  العــبــيــهــا  عــلــى  الــغــالــب  فـــإن  عـــوض،  عــلــى  لــعــبــهــا 
والكذب،  واللعب،  والشتائم،  السباب،  أنفسهم  على  يستهينون 
واأليــمــان الــفــاجــرة، وربــمــا جــنــى بــعــضــهــم عــلــى بــعــض، فــضــالً عــمــا 
يـــورثـــه تــغــلــب بــعــضــهــم عــلــى بــعــض فــيــهــا مـــن الـــعـــداوة والــبــغــضــاء، 
وهـــذه الــنــتــائــج تــكــفــي  ــا بــالــلــمــز والــتــجــهــيــل،  وتــنــقــص بــعــصــهــم بــعــضً
عــلــة  أن  ذكــر  تــعــالــى  اهللا  أن  ذلــك  مــنــهــا،  والــتــحــذيــر  تــحــريــمــهــا  لــتــبــريــر 
عــمــل  مــن  كــونــهــا  واألزالم  واألنــصــاب،  والــمــيــســر،  الــخــمــر،  تــحــريــم 
عــن  والــصــد  والــبــغــضــاء،  الــعــداوة  إيــقــاع  فــيــهــا  عــمــلــه  وأن  الــشــيــطــان، 
مجالس  تشملها  الغالب  في  األمور  وهذه  الصالة،  وعن  اهللا  ذكر 

واهللا أعــلــم. لــعــبــهــا. 
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J
(١ )
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ــئــل الــشــيــخ مــحــمــد بــن إبــراهــيــم مــفــتــي الــديــار الــســعــوديــة  كــمــا سُ
ــا عــن لــعــب الــكــرة بــاألنــديــة، ومـــا يــصــحــبــه مــن مــنــكــرات، هــل  ســابــقً

أو حــرام؟ حــالل  هــو 
الــشــيــخ  ذكــره  مــا  وإيــرادنــا  بــالــكــرة  الــلــعــب  عــن  وتــعــريــجــنــا   :
أو  بالخيل،  مضرة  فيه  كان  إذا  بها  اللعب  عن  النهي  من  تيمية  ابن 
بالكرة  اللعب  بأن  لنقول:  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  يحسن  الرجال، 
يقضي  ما  المنكرة،  األمور  من  يصاحبه   – القدم  كرة  أي:   – اآلن 

بــالــنــهــي عــن لــعــبــهــا، هــذه األمــور نــلــخــصــهــا فــيــمــا يــأتــي:
ثــبــت لــديــنــا مــزاولــة لــعــبــهــا فــي أوقـــات الــصــالة، مــمــا تــرتــب   :  أوالً
الـــصـــالة  أو  لـــلـــصـــالة،  ومـــشـــاهـــديـــهـــم  الـــالعـــبـــيـــن  تــــرك  عـــلـــيـــه 
فــعــلــهــا  يــفــوت  أو  وقــتــهــا،  عــن  أدائــهــا  تــأخــيــرهــم  أو  جــمــاعــة، 

جــمــاعــة، مــا لــم يــكــن ثــم عــذر شــرعــي.
إثــارة الــفــتــن،  أو  مــن الــتــحــزبــات،  هــذه الــلــعــبــة  مــا عــن طــبــيــعــة  ــا:  ثــانــيً

فتاو اللجنة الدائمة، (٢٣١/١٥-٢٣٢).  (١)

٤١٤bËmÜÁbífl @·ÿyÎ @êb‰€a @¥i @Òäín‰Ωa @lb»€˛a
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وتـــنـــمـــيـــة األحـــــقـــــاد، وهــــــذه الـــنـــتـــائـــج عـــكـــس مــــا يــــدعــــو إلـــيـــه 
لــــتــــآخــــي،  لــــتــــآلــــف، وا لــــتــــســــامــــح، وا اإلســـــــالم مــــن وجــــــوب ا
وتــطــهــيــر الـــنـــفـــوس والـــضـــمـــائـــر مـــن األحــــقــــاد، والـــضـــغـــائـــن، 

والــتــنــافــر.
الالعبين  أبدان  على  األخطار  من  بها  اللعب  يصاحب  ما  ــا:  ثــالــثً
بـــهـــا نــتــيــجــة الـــتـــصـــادم، والـــتـــالكـــم، مـــع مـــا ســـبـــق ذكـــــره، فــال 
يسقط  أن  دون  الغالب  في  لعبتهم  من  بها  الالعبون  ينتهي 
رجــلــه  أو مــكــســور  الــلــعــب مــغــمــي عــلــيــه،  مــيــدان  فــي  بــعــضــهــم 
وجـــود  ضــــرورة  مـــن  هـــذا  صـــدق  عــلــى  أدل  ولــيــس  يـــده،  أو 

ســيــارة إســعــاف طــبــيــة تــقــف بــجــانــبــهــم وقــت الــلــعــب بــهــا!
عــرفــنــا مــمــا تــقــدم أن الــغــرض مــن إبــاحــة األلــعــاب الــريــاضــيــة  ــا:  رابــعً
األمـــراض  والـــتـــدرب عــلــى الــقــتــال، وقــلــع  األبــــدان  تــنــشــيــط 
شــيء  إلــى  يــهــدف  ال  اآلن  بــالــكــرة  الــلــعــب  ولــكــن  الــمــزمــنــة، 
إلــى  هـــدف  وإن  الـــريـــاضـــيـــة،  األلـــعـــاب  إبـــاحـــة  مـــبـــررات  مـــن 
– ابــتــزاز  مــا ســبــق ذكــره  مــع  فــقــد اقــتــرن بــه -  ذلــك  شــيء مــن 
لإلصابات،  األبدان  يعرض  أنه  عن  فضالً  بالباطل،  المال 
وإثارة  األحقاد،  والمشاهدين  الالعبين  نفوس  في  وينمي 
لبعض  المشاهدين  بعض  تحيز  أمر  يتجاوز  قد  بل  الفتن، 
 إحـــد االعـــتـــداء والـــقـــتـــل، كــمــا حـــدث فـــي  الــالعــبــيــن إلـــى 
هــذا  مــنــذ شــهــر، ويــكــفــي  إحــد الــمــدن  جــرت فــي  مــبــاريــات 
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١).أهـــ وبــاهللا الــتــوفــيــق( بــمــفــرده لــمــنــعــهــا. 
 

الــمــتــمــثــلــة  الــريــاضــيــة،  الــمــبــاراة  مــشــاهــدة  حــكــم  مــا   :  
مــبــاراة كــأس الــعــالــم وغــيــره؟ فــي 

جوائز  من  نحوه  أو  مال  على  التي  القدم  كرة  مباريات   :
إال  العوض  وهو  السبق  أخذ  يجوز  ال  ألنه  ا؛  قمارً ذلك  لكون  حرام؛ 
والرماية،  واإلبــل،  الخيل،  على  المسابقة  وهو  الشرع،  فيه  أذن  فيما 
وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك لمن علم أنها 
المباراة  كانت  إذا  أمــا  لها،  ا  إقــرارً لها  حــضــوره  فــي  ألن  عــوض؛  على 
وغيرها،  الصالة  من  اهللا  أوجب  ما  عن  تشغل  ولم  عوض،  غير  على 
ولـــم تــشــتــمــل عــلــى مــحــظــور، كــكــشــف الـــعـــورات، أو اخــتــالط الــنــســاء 

مشاهدتها. في  وال  فيها  حرج  فال  لهو،  آالت  وجود  أو  بالرجال، 
J

(٢ )
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(١) مجموع فتاو الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو في الدرر السنية (٢٠٤/١٥-٢٠٥). 
فتاو اللجنة الدائمة (٢٣٨/١٥-٢٣٩) برقم ١٨٩٥١.   (٢)

٤١٦bËmÜÁbífl @·ÿyÎ @êb‰€a @¥i @Òäín‰Ωa @lb»€˛a
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الـــبـــنـــات  لــــعــــب  فــــي  الــــشــــرعــــي  الــــحــــكــــم  هــــو  مــــا   :  
البنت،  بخلقة  مصنوعة  تعلمون  كما  وهي  البالستيك،  بالعروسة 
وهــو  يــصــنــعــون،  عــمــا  وتــعــالــى  وســبــحــانــه  تــعــالــى،  اهللا  خــلــقــهــا  والــتــي 

وحــده، لــه الــعــبــوديــة والــربــوبــيــة؟ الــخــالــق 
لألدلة  األرواح  ذوات  الصور  جميع  تحريم  األصل   :
لـــــواردة بــتــحــريــم الـــصـــور، لــكــن الـــصـــور الــتــي لــيــس فــيــهــا  الــشــرعــيــة ا

ــا. حــرج فــي اتــخــاذهــا لــعــبً واألبــنــيــة ونــحــوهــمــا فــال  روح كــالــشــجــر 
J

(١ )
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فتاو اللجنة الدائمة (٢٥٩/٢٦) برقم ٩٦٣٩.   (١)
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الكلمة الخامسة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فـــإن مـــن األحـــكـــام الــشــرعــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الـــنـــاس فـــي وقــتــنــا 
الجامعات،  تقيمها  التي  والمسابقات  الجوائز  أحكام  المعاصر، 
والـــمـــؤســـســـات، والـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة.. وغـــيـــرهـــا، وهـــــذه بــعــض 
لــلــبــحــوث  ئـــمـــة  الـــدا الـــلـــجـــنـــة  إلــــى  وردت  الـــتـــي  الـــمـــنـــتـــقـــاة   الـــفـــتـــاو

واإلفــتــاء، وأجــابــت عــنــهــا: الــعــلــمــيــة 
 

الـــحـــرس  رئـــاســـة  تـــرعـــاه  لـــلـــفـــروســـيـــة  نــــاد  يـــوجـــد   :
وهــي:  فــكــرة،  الــمــذكــور  النادي  عــن  لــلــمــســئــولــيــن  بدر  وقد  الــوطــنــي، 
عــنــد  كــالــتــالــي:  وهـــي  الـــنـــادي،  لــهــذا  لــلــوافــديــن  جـــوائـــز  يــجــعــلــوا  أن 
المشتري  بها  يعلم  ال  جوائز  ذات  ضمنها  من  يكون  التذاكر  قطع 
صــاحــب  يـــدعـــى  الـــشـــوط  نـــهـــايـــة  بـــعـــد  أو  الـــســـبـــاق  أثـــنـــاء  وإنـــمـــا  لـــهـــا، 
فــنــحــن  أكـــثـــر،  أو  أقــــل  أو  ســـاعـــة  مـــثـــالً  ويـــعـــطـــى  كــــذا،  رقــــم  الـــتـــذكـــرة 
ـــا؟ والـــهـــدف مــنــه تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى  هـــذا شـــرعً نــســأل هـــل يــجــوز 

الكلمة الخامسة واألربعون
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وفــي  إصــدار الــفــتــو فــي ذلــك،  الــفــروســيــة، وتــحــبــيــبــهــم فــيــهــا، نــرجــو 
اهللا وحــفــظــكــم. أنــواع أخــر مــن الــســبــاق رعــاكــم 

فــي  نــذكــر  ولــذلــك  اإلجـــمـــال،  مــن  شـــيء  الـــســـؤال  فــي   :
ا لــلــســبــاق وحــكــم كــل مــنــهــا: الــجــواب صــورً

مــن  ونـــحـــوهـــا  واألســـلـــحـــة  واإلبـــــل،  لـــخـــيـــل،  ا عـــلـــى  لـــســـبـــاق  ا  : أوالً
عــلــيــهــا،  لــلــتــدريــب  لـــدبـــابـــات  وا كــالــطــائــرات  لــجــهــاد؛  ا عـــدد 
تــقــتــضــيــه  مــا  حــســب  مــســتــحــب  أو  واجــب  لــفــروســيــة  ا وكــســب 
حـــوزتـــهـــم،  عــــن  ـــــا  دفـــــاعً لــــجــــهــــاد؛  ا فــــي  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا حــــاجــــة 
يـــقـــوم  ولـــمـــن  اإلســــــالم،  لـــنـــشـــر  ا  وتـــيـــســـيـــرً لـــديـــنـــهـــم،  ونـــصـــرة 
بــمــالــه؛  أو  فــيــه،  مــهــارتــه  أو  بــفــكــره،  عــلــيــه  يــســاعــد  أو  بــذلــك، 

لــثــواب. وا األجــر 
ــعــطــى لــمــن يــفــوز مــن الــمــتــســابــقــيــن فــي  أخـــذ الــجــوائــز الــتــي تُ ــا:  ثــانــيً
أو  نــائــبــه،  أو  الــعــام  األمــر  ولــي  مــن  كــانــت  إذا  جــائــز  الــســبــاق 
ــا مـــن غــيــر الــمــتــســابــقــيــن، ولــمــن يــبــذل الــجــوائــز  كــانــت تــبــرعً
اهللا،  وجه  به  أراد  إذا  والثواب  األجر  المتسابقين  غير  من 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــال 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º
 ،[٦٠ [األنــــفــــال:   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

٤٢٠ÚÓfl˝ç⁄a @Ú»Ìäí€a @ø @pb‘ibéΩaÎ @åˆaÏ¶a



٤٢١

٨-٦-٢٠١٧

 .(١ ) « ــافِــرٍ وْ حَ ــفٍّ أَ وْ خُ ــلٍ أَ نَــصْ فِــي  إِالَّ  ــقَ  ــبَ سَ ولــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ 
نــفــس  طــيــب  عــن  الــمــتــســابــقــيــن  أحــد  مــن  الــجــوائــز  كــانــت  وإن 
فــيــه،  مــيــســر  ال  لــكــونــه  جــائــز  فــذلــك  فـــاز،  مــن  لــيــأخــذهــا  مــنــه؛ 
حضر  ممن  التذاكر   اشتر من  لبعض  الجوائز  كانت  وإن 
فــقــط فــال يــجــوز؛ ألنــهــا مــقــامــرة بــيــن مــن  لــمــشــاهــدة الــســبــاق 
األمــر  ولــي  تــبــرع  إن  لــكــن  الــمــتــســابــقــيــن،  لــمــشــاهــدة  حــضــروا 
الـــتـــذاكـــر  وأعـــطـــيـــت  الـــجـــوائـــز،  بــقــيــمــة  الــمــحــســنــيــن  أحــــد  أو 
لـــمـــن حـــضـــر لـــمـــشـــاهـــدة الـــســـبـــاق بـــال مـــقـــابـــل مـــنـــه، فـــال حـــرج 
وأن  الــســبــاق ومــشــاهــدتــه،  مــن  الــهــدف  مــع تــحــقــق  ذلــك،  فــي 

يــكــون شــرعــيــا.


(٢ )
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: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات 
الحافظ  ونقل  صحيح،  حديث  محققوه:  وقــال   ،٧٤٨٢ برقم  أحمد (٤٥٣/١٢)  رواه   (١)

في«تلخيص الحبير» (١٦١/٤) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. 
فتاو اللجنة الدائمة،  (١٧٠/١٥-١٧٢) برقم ٣٢١٩.   (٢)



٤٢٢

٨-٦-٢٠١٧

والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، 
وتــكــون عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: إذا اشــتــر الــزبــون بــمــا قيمته مــائــتــا ريــال 
مكتوبة  هدية  على  ويحصل  كرت  يسحب  المحل،  من  ريــال)   ٢٠٠)
وهديتين،  كرتين  على  يحصل  بأربعمائة   اشتر وإذا  الكرت،  بداخل 
قليلة،  نسبة  وهي  ثمين،  هو  ما  منها  تتفاوت،  للهدايا  بالنسبة  وهكذا 
قيمة  مــن   %١٠ بــواقــع  هــو  ومــا  متوسطة،  نسبة  وهــي  مــتــوســط،  هــو  ومــا 
كبيرة،  نسبة  وهــي  فــوق)  فما  ريــاالً  (عــشــرون  قيمته  مــا  أي   ،المشتر
أي: أن الـــزبـــون يــحــصــل عــلــى هــديــة ال بـــد داخــــل الـــكـــرت، ويــخــتــلــف 
أو  تليفزيون،  أو  مكيف،  أو  مسجل،  على  يحصل  أن  إما  الهدية،  ثمن 

كبير. دور  له  الحظ  لذلك  وهكذا،  عطر..  زجاجة  أو  والعة، 
بأسعارها  تباع  الهدايا  توزيع  أيام  في  المباعة  للبضاعة  بالنسبة 
من  ينقص  – أي  يخصم  وال  سعرها،  في  يــزاد  ال  العادية،  األيــام  في 
وال  بالقطاعي،  العمالء  على  مقصورة  الهدايا  – تكون  شيء  سعرها 
ال  الجملة،  قسم  عمالء  لديه  المحل  ألن  الجملة؛  زبائن  فيها  يدخل 
وكذلك  الكروت،  هذه  من  كرت  سحب  بالمعرض  للموظفين  يحق 
من يشرف على تنظيمها لو أردنا اإلعالن عنها في الصحف المحلية، 
من  أرجو  الزبائن.  اهتمام  ليجلب  المعرض  باب  على  إعالن  ووضع 
ديني  مصلحة  فيه  لما  وإرشادي  هذا  سؤالي  على  اإلجابة  سماحتكم 

يحفظكم. واهللا  ودنياي. 
للمشترين  ــعــطــى  يُ مــا  فــجــعــل  ذكـــر؛  كــمــا  الــواقــع  كـــان  إذا   :

٤٢٢ÚÓfl˝ç⁄a @Ú»Ìäí€a @ø @pb‘ibéΩaÎ @åˆaÏ¶a



٤٢٣

٨-٦-٢٠١٧

بــاســم هــدايــا عــلــى هـــذا الــنــظــام حــــرام؛ لــمــا فــيــه مــن الــمــقــامــرة، مــن أجــل 
توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك باألسعار 
اآلخرين،  بالتجار  المضارة  من  فيه  ولما  عــادة،  البضاعة  بها  تباع  التي 
أجل  من  بالمقامرة  إغــراء  ذلك  في  فيكون  الطريقة  نفس  سلكوا  إذا  إال 
رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء، وإيقاد نار العداوة 
والبغضاء، وأكل المال بالباطل، إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، 
تليفزيون،  أو  مكيف  أو  بمسجل  المسحوب  الكرت  في  حظه  ويواتيه 
ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب والعة 

. أو زجاجة عطر قيمتها عشرة رياالت أو عشرون رياالً مثالً


(١ )
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فــيــهــا  والــتــي  إلــيــكــم  الــمــنــســوبــة   الــفــتــو قــرأنــا  لــقــد   :
ئــــز الـــمـــقـــدمـــة مــــن الــــمــــحــــالت، والـــمـــؤســـســـات  بـــيـــان تـــحـــريـــم الــــجــــوا
والــســؤال: مــا الــحــكــم فــي مــن  الــتــجــاريــة، بــقــصــد تــرويــج بــضــاعــتــهــم، 
كــان عــنــده شــيء مــن هــذه الــجــوائــز الــتــي حــصــل عــلــيــهــا قــبــل أن يــعــلــم 

فتاو اللجنة الدائمة، (١٩٢/١٥-١٩٤) برقم ٤٠٠٥.   (١)



٤٢٤

٨-٦-٢٠١٧

بــالــتــحــريــم، هــل يــعــيــدهــا أم يــكــســرهــا أم يــســتــخــدمــهــا؟
عــلــيــهــا  حــصــل  الــتــي  الــجــوائــز  مــن  شــيء  عــنــده  كــان  مــن   :
حــرج  ال  لــتــرويــج بــضــائــعــهــم قــبــل الــعــلــم بــالــتــحــريــم؛ فــإنــه  مــن الــتــجــار 
اهللا  بـــقـــول  عـــمـــالً  أ بــالــجــهــل؛  مـــعـــذورً فـــي اســتــعــمــالــهــا؛ لــكــونــه  عــلــيــه 

 D C B A @ ? > = ﴿ بـــالـــربـــا:  عـــامـــل  فــيــمــن  ســبــحــانــه 
 R  Q  P  ON  M  L  K  J  IH  G  F  E
العلم  بعد  الجوائز  من  عليه  حصل  ما  ما  أَ  .[٢٧٥ [البقرة:   ﴾S
وجـــوه  فـــي  ثــمــنــهــا  ويــنــفــق  يــبــيــعــهــا،  أو  بــهــا،  يــتــصــدق  فــإنــه  بــالــتــحــريــم 
اهللا ســبــحــانــه مــن ذلــك. الــبــر، وذلــك لــلــتــخــلــص مــنــهــا مــع الــتــوبــة إلــى 



(١ )
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ZHWYSPI @·”â @ÙÏn–€a @Âfl @…iaä€a @fia˚é€a

واتــفــقــا  مــقــابــلــة،  نــتــيــجــة  عــلــى  ا  أحــــدً  بــــار رجـــل   :
مــن  الـــتـــنـــاول  حــكــم  فــمــا  طـــعـــام،  وجـــبـــة  يـــقـــدم  يــنــهــزم  الــــذي  أن  عــلــى 

هــذه الــوجــبــة؟
ــقَ  ــبَ سَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  لــقــول  تــجــوز؛  ال  الــمــراهــنــة  هــذه   :

فتاو اللجنة الدائمة، (١٧٨/١٥) برقم ١١١٨٢.   (١)

٤٢٤ÚÓfl˝ç⁄a @Ú»Ìäí€a @ø @pb‘ibéΩaÎ @åˆaÏ¶a



٤٢٥

٨-٦-٢٠١٧

وأكـــل  الـــمـــقـــامـــرة  مـــن  فــيــهــا  لــمــا  »؛  ــــرٍ ــــافِ حَ وْ  أَ ــــفٍّ  خُ وْ  أَ ـــلٍ  ـــصْ نَ فِـــي  إِالَّ 
الــمــال بــالــبــاطــل.



(١ )
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ZHQVSTRI@·”â @ÙÏn–€a @Âfl @…iaä€a @fia˚é€a

ئـــز  جـــوا تـــقـــدم  لـــريـــاضـــيـــة  ا بـــقـــات  لـــمـــســـا ا فــــي   :   
بـــأن  ـــا  عـــلـــمً اإلســــــالم؟  فــــي  حـــكـــمـــه  مــــا   – – كــــأس  ئـــز  لـــفـــا ا لـــلـــفـــريـــق 
بـــهـــذه  ويـــتـــم  لــــــدورة  ا فــــي  لـــمـــشـــاركـــة  ا لــــفــــرق  ا مــــن  تـــؤخـــذ  لــــدراهــــم  ا

الــكــأس. شــراء  الــدراهــم 
لــريــاضــيــة؛  ا لــمــســابــقــات  ا عــلــى  لــمــال  ا أخــذ  يــجــوز  ال   :
ألن  »؛  ـــــرٍ فِ ـــــا حَ وْ  أَ ـــــفٍّ  خُ وْ  أَ ــــلٍ  ــــصْ نَ ـــــي  فِ الَّ  إِ ــــقَ  ــــبَ سَ «الَ  لــــقــــولــــهملسو هيلع هللا ىلص: 
لــــجــــهــــاد،  ا عــــلــــى  تـــــدريـــــب  فـــيـــهـــا  لـــــثـــــالث  ا هــــــذه  عــــلــــى  بــــقــــات  لــــمــــســــا ا
أخــذ  يــجــوز  فــال  كــذلــك،  فــلــيــســت  لــريــاضــيــة،  ا لــمــســابــقــات  ا بــخــالف 
بــالــحــديــث: «اإلبل،  لــمــذكــورة  ا بــالــثــالث  لــمــراد  وا عــلــيــهــا،  الــعــوض 

والــســالح». والــخــيــل، 


فتاو اللجنة الدائمة، (١٧٣/١٥) برقم ٧٩٣٠.   (١)



٤٢٦

٨-٦-٢٠١٧

(١ )
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ZHUYVVI@·”â @ÙÏn–€a @Âfl @…ibé€a @fia˚é€a

الجوائز  ذات  الدينية  المسابقات  في  االشتراك   :  
حــالل أم حــرام؟ الــمــالــيــة هــل جــوائــزهــا 

والة  بـــهـــا  تـــبـــرع  الـــتـــي  ئــــزهــــا  جــــوا أخـــــذ  فــــي  حـــــرج  ال   :
على  التشجيع  من  ذلك  في  لما  المحسنين؛  من  غيرهم  أو  األمور 
فــي  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي  اهللاک،  لــكــتــاب  والــحــفــظ  الــعــلــم  تــحــصــيــل 
يــعــيــنــه  مـــا  بـــوجـــود  ويـــفـــرح  لــلــه  يــخــلــص  أن  وأشـــبـــاهـــهـــا  األمــــور  هـــذه 

فــقــط. وأال يــكــون هــمــه تــحــصــيــل الــمــال  عــلــى ذلــك، 


(٢ )

ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<
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فتاو اللجنة الدائمة، (١٧٣/١٥) برقم ١٦٣٤٢.   (١)
فتاو اللجنة الدائمة، (١٨٨/١٥-١٨٩) برقم ٥٩٦٦.  (٢)

٤٢٦ÚÓfl˝ç⁄a @Ú»Ìäí€a @ø @pb‘ibéΩaÎ @åˆaÏ¶a



٤٢٧

٨-٦-٢٠١٧

ZHVRXWI@·”â @ÙÏn–€a @Âfl @…iaä€a @fia˚é€a

تــعــطــى  الـــتـــي  الـــجـــوائـــز  فــــي  اإلســــــالم  حـــكـــم  مــــا   :
أو مــدارســة عــلــم الــديــن؟ حــفــظ الــقــرآن  ــا عــلــى  تــشــجــيــعً

ــا؛ ألن ذلــك وســيــلــة لــتــحــقــيــق غــايــة  : ال نــعــلــم بــذلــك بــأسً
شــرعــيــة نــبــيــلــة، والــوســائــل لــهــا حــكــم الــغــايــات.



(١ )

ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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ZHUXTWI @·”â @ÙÏn–€a @Âfl @èflbÇ€a @fia˚é€a

أمــريــكــا  فـــي  الـــتـــجـــاريـــة  الـــمـــحـــالت  بــعــض  هـــنـــاك   :  
غــيــر  ـــا  أرقـــامً يــعــطــونــك  مــنــهــم  اشـــتـــريـــت  إذا  ئـــيـــة،  الـــغـــذا الـــمـــواد  لــبــيــع 
حددها  التي  المعينة  األرقام  بعض  لديك  اجتمعت  فإذا  معروفة، 
الـــمـــحـــل تـــكـــســـب جــــائــــزة، وهــــي عـــبـــارة عـــن مـــبـــلـــغ مـــن الــــمــــال، هــل 
مــقــابــل  يــدفــع  ال  بــأنــه  ــا  عــلــمً الــجــائــزة؟  هــذه  يــأخــذ  أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز 
سببًا  تكون  المحل  زيارة  أو  منهم  شرائه  مجرد  ولكن  شيئًا،  ذلك 

إلعــطــائــه هــذه األرقــام الــتــي يــحــتــمــل أن يــنــال فــيــهــا الــجــائــزة.
فتاو اللجنة الدائمة، (١٨٩/١٥) برقم ٦٢٨٧.  (١)



٤٢٨

٨-٦-٢٠١٧

: إذا كان األمر كما ذكرت، فال يجوز لك أخذ الجائزة 
لــه  زيــارتــك  أو  مــنــه  شــرائــك  بــســبــب  الــتــجــاري  الــمــحــل  يــدفــعــهــا  الــتــي 
االخــتــيــار، وصــار  واخــتــيــارك الــرقــم الــذي كــان مــجــهــوالً لــك وقــت 
تــحــريــمــه  عــلــم  وقـــد  الــمــيــســر،  مــن  هـــذا  ألن  االخــتــيــار؛  بــعــد  ــا  مــعــلــومً

بــالــكــتــاب والــســنــة وإجــمــاع أهــل الــعــلــم.


(١ )
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ZHQWVRXI @·”â @ÙÏn–€a @Âfl @èflbÇ€a @fia˚é€a

الـــتـــجـــار  مــــن  األمــــــــوال  بـــجـــمـــع  الـــبـــلـــديـــة  تــــقــــوم   :  
اليانصيب  أوراق  بتوزيع  وتقوم  بعملها،  القيام  على  لمساعدتهم 

حــالل أم ال؟ هــذا  عــلــيــهــم لــيــفــوز بــعــضــهــم بــجــوائــز، فــهــل 
لــمــال  وا لــمــيــســر،  ا وهـــو  لــقــمــار  ا مــن  نـــوع  لــيــانــصــيــب  ا  :

 #  "  !﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  حــــرام؛  مـــال  بــســبــبــه  يــؤخــذ  لـــذي  ا
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

.[٩٠ لــمــائــدة:  0﴾ [ا  /

فتاو اللجنة الدائمة، (١٩١/١٥) برقم ٥٨٤٧.  (١)

٤٢٨ÚÓfl˝ç⁄a @Ú»Ìäí€a @ø @pb‘ibéΩaÎ @åˆaÏ¶a



٤٢٩

٨-٦-٢٠١٧


(١ )
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<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

فتاو اللجنة الدائمة، (٢٠٥/١٥) برقم ١٧٦٢٨.   (١)



٤٣٠

٨-٦-٢٠١٧



٤٣١

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة السادسة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
نـــتـــشـــرت فـــي تـــعـــامـــالت  فــــإن مـــن الـــمـــســـائـــل الـــمـــعـــاصـــرة الـــتـــي ا
من  يصاحبها  وما  التجاري  التعامل  بطاقات  األيام  هذه  في  الناس 
البطاقات  وكذلك  التجارية،  المحالت  على  وتخفيضات  رسوم، 
حكمها  عن  السؤال  يكثر  ولذلك  لمرتاديها،  البنوك  تقدمها  التي 
لــلــبــحــوث  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  إلــى  كــثــيــرة  أســئــلــة  وردت  وقــد  الــشــرعــي، 
واإلفـــتـــاء بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وقـــد تـــم اخــتــيــار  الــعــلــمــيــة 

الــبــعــض مــنــهــا، والــبــاقــي يــقــاس عــلــيــه.
ZHWTRUI@·”â@ÙÏn–€a @Âfl@fiÎ˛a@fia˚é€a

فــي  الــمــالــيــة  األعـــمـــال  لــتــســهــيــل  بـــطـــاقـــات  هـــنـــاك   :
معه،  نقود  حمل  عن  يستغني  الفرد  تجعل  بحيث  الغربية،  الدول 
شهر  كل  آخر  في  ثم  يريد،  شيء  أي  شراء  يستطيع  البطاقة  فبهذه 
فائدة  أي  بدون  كاملة  فيسددها  صرفها  التي  بالمبالغ  فاتورة  تأتيه 
وفــي هــذه الــعــمــلــيــة حــمــايــة لــلــفــرد مــن ســرقــة أمــوالــه، ولــكــن  ربــويــة، 

الكلمة السادسة واألربعون



٤٣٢

٨-٦-٢٠١٧

هــذا الــكــرت، وهــو فــي حــالــة الــتــأخــر عــن تــســديــد  ألخــذ  هــنــاك شــرط 
ـــا فــلــهــم الــحــق فــي أخـــذ نــســبــة  ٢٥يـــومً مـــدة تــزيــد عــن  قــيــمــة الــفــاتــورة 
هـــذا الــكــرت،  فـــائـــدة ربـــويـــة عـــن كـــل يـــوم تــأخــيــر، فــهــل يــجــوز أخـــذ 
الفاتورة  بتسديد  الربا  في  الوقوع  تالفي  جدا  الممكن  من  أنه  ا  علمً

ــا والــمــعــطــاة كــمــهــلــة لــلــتــســديــد؟ خــالل الــخــمــســة والــعــشــريــن يــومً
المذكور؛  التعامل  يجوز  فال  ذكر  كما  الواقع  كان  إذا   :
لــمــا فــيــه مــن الــتــعــاقــد عــلــى الــربــا والــدخــول عليه بــاشــتــراط فــوائــد تدفع 

التأخير. حالة  في  البطاقة  معطي  عنه  سدده  الذي  المبلغ  على  زيادة 


(١ )
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ZHQWVQQI @·”â @ÙÏn–€a

بــطــاقــة  الــحــاضــر  الــوقــت  فــي  الــنــاس  بــيــن  يــتــداول   :  
فــيــزا ســامــبــا، صــادرة مــن الــبــنــك الــســعــودي األمــريــكــي، وقــيــمــة هــذه 
 ٢٤٥ فــضــيــة ( كــانــت  وإذا   ،( ريــاالً  ٤٨٥ ذهــبــيــة ( كــانــت  إذا  الــبــطــاقــة 
ــا لــلــبــنــك لــمــن يــحــمــل بــطــاقــة (فــيــزا)  ) تــســدد هــذه الــقــيــمــة ســنــويً ريــاالً

لــالســتــفــادة مــنــهــا كــاشــتــراك ســنــوي.
فتاو اللجنة الدائمة (٥٢٣/١٤-٥٢٤) برقم ٧٤٢٥.  (١)

٤٣٢⁄Ï‰j€a @Âfl @ûa6”¸aÎ @âbvn€a @›flb»n€a @pb”bİi



٤٣٣

٨-٦-٢٠١٧

يحمل  لمن  يحق  أنه  البطاقة:  هذه  استعمال  طريقة   :
يـــريـــده  الـــــذي  الـــمـــبـــلـــغ  الـــبـــنـــك  فـــــروع  مـــن  يـــســـحـــب  أن  الـــبـــطـــاقـــة  هــــذه 
أربـــعـــة  تــــتــــجــــاوز  ال  مـــــدة  خـــــالل  الـــقـــيـــمـــة  بـــنـــفـــس  ويــــســــدد  (ســــلــــفــــة)، 
خالل  (السلفة)  المسحوب  المبلغ  يسدد  لم  وإذا  ا،  يومً وخمسين 
يـــأخـــذ الــبــنــك عـــن كـــل مـــائـــة ريــــال مـــن (الــســلــفــة)  الـــفـــتـــرة الـــمـــحـــددة 
فـــوائـــد قــيــمــتــهــا ريــــال وخـــمـــس وتـــســـعـــون هــلــلــه  الــمــبــلــغ الــمــســحــوب 
نــقــدي  عــن كــل عــمــلــيــة ســحــب  يــأخــذ  الــبــنــك  أن  ١٫٩٥ريــال)، كــمــا  )
منهم،  تسحب  ١٠٠ريال)  ) كل  عن  ريال)   ٣٫٥ ) البطاقة  لحامل 
نقدي. سحب  عــمــلــيــة  كل  عن  أدنى  كحد   ( رياالً  ٤٥ ) يأخذون  أو 
المحالت  مــن  البضائع  شــراء  البطاقة  هــذه  يحمل  لمن  ويــحــق 
وتكون  نقديا،  ماالً  يدفع  أن  دون  البنك  معها  يتعامل  التي  التجارية 
ســلــفــة عــلــيــه لــلــبــنــك، وإذا تــأخــر عــن ســداد قــيــمــة الــذي اشــتــراه أربــعــة 
من  ريال  مائة  كل  عن  البطاقة  حامل  على  يأخذون  ا  يومً وخمسين 
معها  يتعامل  التي  التجارية  المحالت  من  المشتراة  البضاعة  قيمة 

(١٫٩٥ريال). هلله  وتــســعــون  وخــمــس  ريــال  قيمتها  فوائد  البنك 
هذا  مع  السنوي  واالشتراك  البطاقة  هذه  استعمال  حكم  فما 

واهللا يــحــفــظــكــم ويــرعــاكــم. الــبــنــك لــالســتــفــادة مــن هــذه الــبــطــاقــة؟ 
فــهــو  ذكــــر  كـــمـــا  فـــيـــزا)  (ســـامـــبـــا  بـــطـــاقـــة  حــــال  كــــان  إذا   :
بالباطل،  الناس  ألموال  وأكل  المرابين،  أعمال  من  جديد  إصدار 



٤٣٤

٨-٦-٢٠١٧

حكم  عن  يخرج  ال  وهو  وتعاملهم،  مكاسبهم  وتلويث  وتأثيمهم 
أن  وإما  تقضي،  أن  (إما  المطهر  الشرع  في  المحرم  الجاهلية  ربا 

وال الــتــعــامــل بــهــا. إصــدار هــذه الــبــطــاقــة  تــربــي)؛ لــهــذا فــال يــجــوز 
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:HQXPQUI @·”â @ÙÏn–€a
بــطــرح  تـــقـــدمـــنـــا  بـــأنـــنـــا  ســمــاحــتــكــم  عـــلـــى  نـــعـــرض   :
مــشــروع خــيــري يــتــمــثــل بــفــكــرة إصـــدار بــطــاقــة أصـــدقـــاء الــمــعــوقــيــن، 
مـــحـــدودة،  قــيــمــة  ذات  بــالســتــيــكــيــة  بــطــاقــة  بـــإصـــدار  تــتــلــخــص  والـــتـــي 
مـــحـــدودة مـــن أصــحــاب  ــا مــالــيــا بــنــســبــة  تــتــيــح لــمــن يــحــمــلــهــا تــخــفــيــضً
لــــثــــواب، مـــالـــكـــي الـــمـــرافـــق  األجــــر وا الـــخـــيـــر والــمــحــســنــيــن وطـــالـــبـــي 
لــــتــــجــــاريــــة الــــكــــبــــيــــرة،  لـــــمـــــحـــــالت ا لـــــخـــــاصـــــة، وا والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات ا
لـــــجـــــزء األكـــــبـــــر مـــــن دخــــل  والــــمــــطــــاعــــم الــــمــــشــــهــــورة، ويــــخــــصــــص ا
االشــتــراك فــي هــذه الــبــطــاقــة لــحــســاب الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة الــخــيــريــة 

فتاو اللجنة الدائمة، (٥٢٤/١٤-٥٢٥) برقم ١٧٦١١.   (١)

٤٣٤⁄Ï‰j€a @Âfl @ûa6”¸aÎ @âbvn€a @›flb»n€a @pb”bİi
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هــذا  اإلشــراف الــكــامــل عــلــى  لــرعــايــة األطــفــال الــمــعــاقــيــن، وســيــكــون 
على  منها  الصرف  سيتم  النسبة  وبقية  الجمعية،  قبل  من  المشروع 

والــبــريــد، والــطــبــاعــة وتــصــنــيــع الــبــطــاقــة وخــالفــه. أجــور الــمــوظــفــيــن، 
ا لــمــا ســتــحــقــقــه بـــإذن  وقـــد اســتــحــســنــت الــجــمــعــيــة الـــفـــكـــرة نـــظـــرً
هــــذا  مــــســــيــــرة  دفــــــع  فـــــي  ســـيـــســـاهـــم  مـــــالـــــي،  دعــــــم  مـــــن  وتــــوفــــيــــقــــه  اهللا 
من  عزيزة  لفئة  والخيرية  اإلنسانية  رسالته  ليؤدي  الهام؛  المرفق 

مــجــتــمــعــنــا، أال وهــم األطــفــال الــمــعــاقــون.
ورغـــبـــة مـــن الــجــمــعــيــة ومـــنـــا فـــي مــعــرفــة الـــوجـــه الـــشـــرعـــي لــهــذا 
الحنيف  شرعنا  تعاليم  من  نابعة  كلها  أعمالنا  تكون  وحتى  األمر، 
لـــــرســـــول الـــمـــصـــطـــفـــىملسو هيلع هللا ىلص، فـــإنـــنـــا  الـــمـــطـــهـــر، ومـــتـــمـــشـــيـــة مــــع هـــــدي ا
األمـــر عــلــى ســمــاحــتــكــم آمــلــيــن االطـــالع واالســتــئــنــاس  هـــذا  نــعــرض 

اهللا. والــذي ســنــأخــذ بــه إن شــاء  بــنــصــيــحــتــكــم ورأيــكــم، 
فــيــهــا؛  االشــتــراك  وال  الــبــطــاقــة،  هــذه  إصــدار  يــجــوز  ال   :
لـــمـــا تــتــضــمــنــه مـــن الـــغـــرر والـــتـــغـــريـــر بـــالـــمـــال، وقــــد نـــهـــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص 
الــتــخــفــيــض  تــفــوق  قــد  اإلصـــدار  رســـوم  ألن  وذلـــك  الــغــرر؛  بــيــع  عــن 
أن  الـــمـــشـــاهـــد  مــــن  عـــلـــم  قــــد  أنـــــه  عـــلـــى  عــــنــــه،  تـــقـــل  وقـــــد  الــــمــــذكــــور، 
الــتــخــفــيــضــات الـــتـــي يـــوعـــد بـــهـــا حــمــلــة هـــذه الـــبـــطـــاقـــات وهـــمـــيـــة غــيــر 
إنـــك لـــو مــاكــســت صـــاحـــب الــمــحــل لــحــصــلــت عــلــى  حــقــيــقــيــة، حــتــى 
في  فصار  البطاقات،  هذه  أصحاب  به  يوعد  ما  يفوق  قد  تخفيض 
ذلــك،  عــن  اهللا تــعــالــى  وقــد نــهــى  لــألمــوال بــالــبــاطــل،  أكــل  ــا  أيــضً هــذا 



٤٣٦
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.[١٨٨ ﴿o n m l k﴾ [الــبــقــرة:  قــال تــعــالــى: 
طـــريـــق  عــــن  فـــلـــيـــكـــن  ذكــــرتــــم  مــــن  إلـــــى  اإلحـــــســـــان  أردت  وإذا 

ــا. إال طــيــبً اهللا طــيــب ال يــقــبــل  الــكــســب الــطــيــب، فــإن 
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:HQYQQTI @·”â @ÙÏn–€a
الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
على  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 
األمــيــن  ســعــادة  الــمــســتــفــتــي:  مــن  الــعــام  الــمــفــتــي  ســمــاحــة  إلــى  ورد  مــا 
الــلــجــنــة  إلى  والمحال  بالقصيم،  الصناعية  التجارية  للغرفة  العام 
وتــاريــخ   ،(٣٦٧٨ بــرقــم ( الــعــلــمــاء،  كــبــار  لــهــيــئــة  الــعــامــة  األمــانــة  مــن 

هــذا نــصــه: وقــد ســأل الــمــســتــفــتــي ســؤاالً  ١٤١٧/٧/٥هـــ، 
فتاو اللجنة الدائمة، (١١/١٤-١٢) برقم ١٨٠١٥.   (١)

٤٣٦⁄Ï‰j€a @Âfl @ûa6”¸aÎ @âbvn€a @›flb»n€a @pb”bİi
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المؤسسات   إحد مع  بالتعاون  تخفيض  بطاقة  بتسويق  قمنا 
لــخــدمــة رجــال األعــمــال بــالــمــنــطــقــة، وقــد اطــلــعــنــا عــلــى فــتــاو تــحــرم 
الــتــعــامــل بــهــذه الــنــوعــيــة مـــن الــبــطــاقــات، أردنــــا أن نــوضــح جــمــيــع مــا 
اتفقت  حيث  حولها،  لسماحتكم  الرؤية  لتتضح  البطاقة  بهذه  يتعلق 
المؤسسات   إحد مع  القصيم،  بمنطقة  الصناعية  التجارية  الغرفة 
عـــلـــى إصـــــدار بـــطـــاقـــة ســـنـــويـــة لــلــتــخــفــيــض، مـــقـــابـــل مـــئـــة (١٠٠ريــــــال) 
) لــغــيــر الــمــنــتــســبــيــن،  لــمــنــتــســبــي الــغــرفــة، ومــائــة وخــمــســيــن (١٥٠ريــــاالً
على  للمؤسسة،  والباقي  صافية،   (%٢٠) منها  الغرفة  حصة  يكون 
أن تــقــوم بــاالتــفــاق مــع الــمــؤســســات الــتــجــاريــة عــلــى تــخــفــيــض مــعــيــن، 
وتـــصـــدر بـــذلـــك دلـــيـــالً يــشــمــل جــمــيــع الــمــشــتــركــيــن بــالــتــخــفــيــض، مــن 
ومستوصفات،  وصيدليات،  ومطاعم،  تجارية،  ومحالت  فنادق، 
ــا فــيــهــا نــســبــة الــتــخــفــيــض، وكـــروت كــشــف مــجــانــي عــنــد بــعــض  مــوضــحً
أعباء  أي  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  تحمل  بدون  المستوصفات، 

للمشتري. التخفيض  نتيجة  مالية 

ـــا بــــأن بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات تــعــطــي الــتــخــفــيــض مـــن الــســعــر  عـــلـــمً
الــمــعــلــق األســـاســـي، وتـــقـــوم الــمــؤســســة بــتــســويــق الــبــطــاقــات وعــمــل 
إصــدارهــا إلــى الــمــســتــفــيــد، مــع  إيــصــال الــبــطــاقــة بــعــد  جــمــيــع مــا يــلــزم 
– الــغــرفــة  الــبــطــاقــة  مــصــدر  أن  ــا  عــلــمً لــلــمــؤســســات،  الــشــامــل  الــدلــيــل 
نــســبــة  يــتــحــمــلــون  الـــذي  ذلـــك  مـــن  ضـــرر  يــطــولــهــم  – ال  والــمــؤســســة 
صــاحــب  أن  كــمــا  الــعــمــالء،  مــن  عدد  أكــبــر  كــســب  فــي  رغــبــة  الــخــصــم، 
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بـــهـــذا  اســـمـــهـــا  يـــعـــلـــن  أن  يـــهـــمـــه  بـــالـــتـــخـــفـــيـــض  الـــمـــشـــتـــركـــة  الـــمـــؤســـســـة 
األخر؛  المحالت  بين  من  البطاقة  حامل  يقصدها  وأن  الدليل، 
لــالســتــفــادة مـــن الــتــخــفــيــض، وذلــــك كـــنـــوع مـــن الـــدعـــايـــة، والــبــطــاقــة 

مــدتــهــا ســنــة، وتــجــدد بــنــفــس الــرســم لــمــن يــرغــب االســتــمــرار.
والــــهــــدف مـــنـــهـــا خـــدمـــة لــمــنــتــســبــي الـــغـــرفـــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــيـــم، 
وتـــقـــديـــم خـــدمـــات مــتــمــيــزة أخــــر لـــهـــم، وكـــذلـــك تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
ألصــدقــاء الــغــرفــة، وهــم مــن غــيــر الــمــشــتــركــيــن، مــع اســتــفــادتــهــم مــن 
مــركــز الــمــعــلــومــات بــالــغــرفــة وتــزويــدهــم بـــأي مــعــلــومــة عــنــد طــلــبــهــا، 
فــيــهــا  وجـــــدوا  إذا  إال  يـــتـــم  لـــن  الـــغـــرفـــة  بـــطـــاقـــة  عـــلـــى  اإلقــــبــــال  ولـــكـــن 
خــــدمــــات، مـــثـــل الـــتـــخـــفـــيـــض مــــن بـــعـــض الـــمـــحـــالت الـــمـــشـــاركـــة فــي 
بالبطاقة  االشتراك  بخصوص  مطلقة  الحرية  أن  ا  علمً التخفيض، 
والــتــي  بــالــتــخــفــيــض،  الــمــشــاركــة  الــمــؤســســات  قــبــل  مــن  االشــتــراك  أو 
هـــذا خــالف  يــصــدر لــألعــضــاء،  يــتــم اإلعـــالن عــنــهــم بــالــدلــيــل الـــذي 
أو  اإلعـــالن بــصــفــحــة  الــتــي تــرغــب  عــن الــمــنــشــآت  اإلعـــالن بــالــدلــيــل 

أكــثــر مــقــابــل رســم إعــالن.
لــذا نــأمــل مــن ســمــاحــتــكــم إفــتــاءنــا عــن جـــواز هــذه الــبــطــاقــة مــن 
هـــذا الــعــمــل، نــرجــو مـــن ســمــاحــتــكــم  عـــدمـــه،وفـــي حــالــة عـــدم جـــواز 
إرشـــــادنـــــا عــــن الـــطـــريـــقـــة الــــجــــائــــزة، حـــيـــث إنـــنـــا قـــمـــنـــا بـــتـــســـويـــق هـــذه 
وإصــــدار بــعــض الــبــطــاقــات لــلــمــســتــفــيــديــن، وتـــمـــت طــبــاعــة  الــبــطــاقــة 
هــــذا األمــــر وكـــونـــه حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، فــإنــنــا  الـــدلـــيـــل لـــذلـــك، وألهـــمـــيـــة 
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نــرجــو تــكــرمــكــم بــســرعــة الــنــظــر والــبــت فــيــه.


أو  ا  إصدارً بها  التعامل  يجوز  ال  المذكورة  التخفيض  بطاقة 
عــدة، مــنــهــا: ــا ألمــور  اشــتــراكً

مــقــابــل  الــمــبــلــغ  دفــع  ألن  والــمــخــاطــرة؛  الــغــرر  عــلــى  اشــتــمــالــهــا   : أوالً
تــنــتــهــي  قــــد  إذ  حـــقـــيـــقـــة،  مـــقـــابـــل  بــــال  دفـــــع  عـــلـــيـــهـــا  الــــحــــصــــول 
لها  استعماله  يكون  أو  حاملها،  يستعملها  ولم  صالحيتها، 
غــرر ومــخــاطــرة،  هــذا  وفــي  مــن رســومــهــا،  مــا دفــعــه  ال يــقــابــل 

 =  <  ;  :  9﴿ يــــقــــول:  ســـبـــحـــانـــه  واهللا 
.[٢٩ < ? @﴾ [الــنــســاء: 

الــتــخــفــيــض  نــســبــة  مــصــدرهــا  دفـــع  ألن  الـــربـــا؛  عــلــى  اشــتــمــالــهــا  ــا:  ثــانــيً
لــحــامــلــهــا فــي حــال امــتــنــاع صــاحــب الــمــتــجــر عــن الــتــخــفــيــض 
هــــو الــــربــــا الــــمــــحــــرم، والـــتـــخـــفـــيـــض هـــنـــا قــــد يــــتــــجــــاوز رســـم 
هــذا فــحــصــل  وقــد أثــبــتــت الــوقــائــع حــصــول  إصــدار الــبــطــاقــة، 

غــرم عــلــى مــصــدرهــا.
بــيــن  والــبــغــضــاء  الـــعـــداوة  إثــــارة  مــنــهــا:  ســالــبــة،  ا  آثــــارً لــهــا  أن  ـــا:  ثـــالـــثً
أصــــحــــاب الــــمــــحــــالت الـــمـــشـــتـــركـــيـــن فــــي الـــتـــخـــفـــيـــض وغـــيـــر 
الــمــشــتــركــيــن، بــنــفــاق الــســلــعــة الــمــخــفــضــة وكــســاد غــيــرهــا مــن 

بــضــائــع الــذيــن لــم يــشــتــركــوا فــي (دلــيــل الــتــخــفــيــض).
الشراء،  في  االسترسال  إلى  حاملها  دفع  ا  أيضً آثارها  ومن  ا:  رابعً
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وفي  ورائها،  من  بالدعاية  واالغترار  بحملها  التباهي  لقاء 
واإلسراف  االســتــهــالك  فــي  وزيادة  لــمــدخــراتــه،  تــصــفــيــة  هــذا 
فــــيــــه، فـــالـــبـــطـــاقـــة فــــي حـــقـــيـــقـــتـــهـــا تــــعــــود بـــتـــنـــامـــي الـــمـــصـــاريـــف 

االدخــار. وزيــادة  وزيــادتــهــا، ال بــالــتــوفــيــر 
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رسوم  عليها  تؤخذ  والتي  المعلم،  بطاقة  حكم   :  
مــعــيــنــة؛ مـــن أجــــل حـــصـــولـــه عـــلـــى تــخــفــيــضــات مـــن بـــعـــض الـــفـــنـــادق، 

والــمــســتــشــفــيــات، والــمــراكــز والــمــحــال الــتــجــاريــة؟
أخذ  وهو:  المذكور،  النظام  هذا  على  المعلم  بطاقة   :
المال  وأكل  الغرر  من  فيها  لما  ا؛  شرعً جائزة  غير  عليها،  الرسوم 

وال الــتــعــامــل بــهــا. إصــدارهــا  بــالــبــاطــل، وبــنــاء عــلــى ذلــك فــال يــجــوز 
فتاو اللجنة الدائمة، (١٢/١٤-١٦) برقم ١٩١١٤.  (١)
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:HQYVSPI @·”â @ÙÏn–€a
الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
واإلفــــتــــاء  ئـــمـــة لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة  فـــقـــد اطـــلـــعـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدا
ورد إلــى ســمــاحــة الــمــفــتــي الــعــام، مــن مــعــالــي الــرئــيــس الــعــام  عــلــى مــا 
لــتــعــلــيــم الـــبـــنـــات، والـــمـــحـــال إلـــى الــلــجــنــة مـــن األمـــانـــة الــعــامــة لــهــيــئــة 
ســأل  وقــد  ١٤١٨/٤/١٦هـــ،  وتــاريــخ   (١٧٦ بــرقــم ( الــعــلــمــاء  كــبــار 

هــذا نــصــه:  مــعــالــيــه ســؤاالً 
الدعاية  وكاالت   إحد البنات  لتعليم  العامة  للرئاسة  تقدم 
ـــمـــنـــح بــمــوجــبــه  تــــفــــاق مــــع الـــرئـــاســـة تُ واإلعـــــــالن، تـــرغـــب فــــي عـــقـــد ا
إصـــدار دلــيــل عــنــوانــه (دلــيــل مــرشــد الــمــعــلــمــات)  هــذه الــوكــالــة حــق 
لـــــشـــــركـــــات، والــــمــــؤســــســــات،  يـــتـــضـــمـــن الــــدعــــايــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن ا

فتاو اللجنة الدائمة، (١٦/١٤-١٧) برقم ١٩٥٥٨.  (١)



٤٤٢

٨-٦-٢٠١٧

والــمــحــالت الــتــجــاريــة، ونــظــيــر ذلــك تــلــتــزم الــوكــالــة بــعــمــل بــطــاقــات 
شـــخـــصـــيـــة بــــــدون صــــــورة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــعـــلـــمـــات ومـــوظـــفـــي الـــرئـــاســـة 
فـــي الــمــمــلــكــة، ويــحــصــل حـــامـــل هـــذه الــبــطــاقــة عــنــد تــقــديــمــهــا لــهــذه 
فــي  الــمــشــاركــة  الــتــجــاريــة  الــمــحــالت  أو  الــمــؤســســات،  أو  الــشــركــات 
وقــد أحــبــبــت الــكــتــابــة لــســمــاحــتــكــم  خــاص،  هــذا الــدلــيــل عــلــى خــصــم 
الـــجـــانـــب  مـــعـــرفـــة  عـــن  بـــإفـــادتـــي  الـــتـــفـــضـــل  بـــرجـــاء  اهللا-  يحفظكم   -
هـــذا الـــعـــقـــد، الــمــبــنــي عــلــى وجــــود مــصــلــحــة لــلــنــاشــر،  الـــشـــرعـــي فـــي 

وفــق مــا أشــيــر إلــيــه أعــاله. ومــصــلــحــة لــلــمــعــلــمــات 
وبـــعـــد دراســــة الــلــجــنــة لــالســتــفــتــاء أجـــابـــت: بـــأن هـــذه الــبــطــاقــة 
هـــذا الــنــظــام الـــمـــذكـــور، وهـــو أخـــذ الـــرســـوم عــلــيــهــا غــيــر جــائــز  عــلــى 
لــــغــــرر وأكـــــل الــــمــــال بـــالـــبـــاطـــل، إضــــافــــة إلـــى  ــــا؛ لـــمـــا فـــيـــه مــــن ا شــــرعً
الــمــفــاســد الــمــتــرتــبــة عــلــى مــعــرفــة أســمــاء الــمــعــلــمــات مــن قــبــل الــجــهــة 
إصــدار الــبــطــاقــات، وبــنــاء عــلــى ذلــك فــال يــجــوز  الــتــي ســوف تــتــولــى 

وال الــتــعــامــل بــهــا. إصــدارهــا 


(١ )
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فتاو اللجنة الدائمة، (١٧/١٤-١٨) برقم ١٩٦٣٠.  (١)

٤٤٢⁄Ï‰j€a @Âfl @ûa6”¸aÎ @âbvn€a @›flb»n€a @pb”bİi
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٤٤٥

٨-٦-٢٠١٧

الكلمة السابعة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
عــلــى  تـــحـــث  الـــتـــي  الـــكـــثـــيـــرة  الـــشـــرعـــيـــة  الـــنـــصـــوص  وردت  فـــقـــد 

 ? > = < ; :﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــكـــالم،  وطــيــب  الــلــســان  حــفــظ 
عــدي بــن  حــديــث  وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن   ،[١٨ @ B A﴾ [ق: 
ــنْ  ــمَ فَ  ، ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ ـــوْ  لَ وَ ــارَ  لــنَّ ا ــوا  ــقُ تَّ قــال: «ا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حــاتــمگ 

.(١ )« ــةٍ ــبَ ــيِّ ــةٍ طَ ــلِــمَ ــبِــكَ فَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  لَ
أو  مــحــرم  لــفــظ  كــل  عــن  الــتــي تــنــهــى  األحــاديــث  وردت  ولــذلــك 
اخــتــرت مــجــمــوعــة مــن  ٢)، وقــد  مــكــروه، مــن فــضــول الــكــالم ونــحــوه(
وفـــتـــاو أهـــل الــعــلــم  األلـــفـــاظ والـــعـــبـــارات الــمــنــتــشــرة بــيــن الـــنـــاس، 

الــمــعــاصــريــن فــيــهــا:
أن  مــن  الــنــاس  بــعــض  يــقــولــه  عــمــا   :۴ÂÓ‡Ór« @Âia @ÉÓí€a @›˜ Žç

(١)  صحيح البخاري برقم ٦٥٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٠١٦. 
(٢)  معجم المناهي اللفظية، للشيخ بكر أبو زيد، ص٣٤ بتصرف. 

الكلمة السابعة واألربعون



٤٤٦

٨-٦-٢٠١٧

تــصــحــيــح األلــفــاظ غــيــر مــهــم مــع ســالمــة الــقــلــب؟
اللغة  على  إجراءها  األلفاظ  بتصحيح  أراد  «إن   :
 – الــعــقــيــدة  جــهــة ســالمــة  – مــن  ال يــهــم  فــإنــه  صــحــيــح،  فــهــذا  الــعــربــيــة، 
دام الــمــعــنــى  مــا  الــلــغــة الــعــربــيــة  عــلــى  جــاريــة  غــيــر  األلــفــاظ  وأن تــكــون 
التي  األلفاظ  ترك  األلفاظ  بتصحيح  أراد  إذا  أما  ا،  وسليمً ا  مفهومً
تـــدل عــلــى الــكــفــر والـــشـــرك، فــكــالمــه غــيــر صــحــيــح، بـــل تــصــحــيــحــهــا 
كــل  قــــول  فـــي  لـــســـانـــك  أطـــلـــق  لـــإلنـــســـان:  نـــقـــول  أن  يــمــكــن  وال  مـــهـــم 
شـــيء مـــا دامــــت الــنــيــة صــحــيــحــة، بـــل نـــقـــول: الــكــلــمــات مــقــيــدة بــمــا 

١). أهـــ جــاءت بــه الــشــريــعــة اإلســالمــيــة»(
 

أعــلــم)  والــرســول  اإلنــســان: (اهللا  قــول  حــكــم  مــا   :
ــســأل؟ يُ عــنــدمــا 

(اهللا   : إالَّ ــقــال  يُ أن  يــجــوز  ال  الـــرســـولملسو هيلع هللا ىلص  وفـــاة  بــعــد   :
أعــلــم) فــقــط؛ ألنــه يــلــزم مــن الــعــبــارة الــمــذكــورة أن الــرســول يــعــلــم ما 
به  اهللا  يُعلمه  لم  مما  موته،  بعد  مستقبالً  سيحدث  وما  حدوثه،  جدَّ 
من طريق الوحي، وذلك من خصائص اهللا سبحانه وتعالى، أما في 
للرسولملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  يُعلمه  لما  بالنسبة  بها  بأس  فال  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  حياة 

الوحي. طريق  عن 
(١) مجموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمين۴ (٦٧/٣). 

٤٤٦bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c
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٨-٦-٢٠١٧
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:HRQSPUI @·”â @ÙÏn–€a
بعضهم: واهللا  فقال  شخص  توفي  الكلمات:  هذه  قول  حكم  ما 
قـــالـــوا:  لـــإلنـــســـان   أذ حــصــل  إذا  اهللا،  وهـــدايـــة  شــــورك  يــســتــاهــل،  مـــا 

هذا؟ له  يحصل  لماذا  يعني:  مسكين، 
:

اعتراض  ألنه  استعماله؛  يجوز  ال  يستاهل):  ما  قول: (واهللاهللا   : أوالً
مــا  أن  مــعــنــاهــا  إذ  وقــضــائــه،  حــكــمــه  فــي  وعــال  جــل  اهللا  عــلــى 
ال  ذلك  ونحو  موت  أو  محنة،  أو  مرض،  من  فالنًا  أصاب 

اهللاڽ. وهــذا طــعــن فــي حــكــمــة  يــســتــحــقــه، 
قــائــلــه  أن  الــلــفــظ  هـــذا  ظــاهــر  اهللاهللا):  وهـــدايـــة  قــــول: (شــــورك  ـــا:  ثـــانـــيً
األمـــر كــلــه مـــن قــبــل ومـــن بــعــد  يــطــلــب مـــشـــورة صــاحــبــه، ثـــم 

فتاو اللجنة الدائمة، (٣٧١/٢٦) برقم ٢٠٧٢٠.   (١)



٤٤٨

٨-٦-٢٠١٧

فــيــه،  حــرج  وال  صــحــيــح  مــعــنــى  فــهــذا  اهللا،  هــدايــة  إلــى  مــفــتــقــر 
اهللا) لــكــان أولــى. هــدايــة  ولــو كــانــت الــعــبــارة: (شــورك ثــم 

يــحــصــل  لــمــاذا  يــعــنــي   :أذ لــه  حــصــل  لــمــن  قــول: (مــســكــيــن)  ــا:  ثــالــثً
األول. هــذا الــلــفــظ مــا قــيــل فــي الــلــفــظ  هــذا، يــقــال فــي  لــه 


(١ )
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حــظــه  وفــالن  حــســن،  حــظــه  ــا  فــالنً أن  ا  كــثــيــرً نــســمــع   :
ا مــن عــدمــه؟ مــد كــون اإليــمــان بــالــحــظ جــائــزً ســيــئ، مــا 

فــيــصــبــر  وقـــدره،  اهللا  بــقــضــاء  يــؤمــن  أن  اإلنــســان  عــلــى   :
يؤمن  أن  وعليه  السراء،  على  ويحمده  اهللا  ويشكر  الضراء،  على 
آجـــالـــهـــم  فــــي  بـــيـــنـــهـــم  وفـــــاوت  عــــبــــاده،  بـــيـــن  األرزاق  قـــســـم  اهللا  بــــأن 
فــيــمــا  الــحــكــمــة  وهللا  أمـــهـــاتـــهـــم،  بـــطـــون  فـــي  أجـــنـــة  وهــــم  وأعـــمـــالـــهـــم، 
مــن  الــخــلــق  يــصــيــب  مــا  يــنــســب  أن  مــســلــم  كــل  وعــلــى  ويــقــدر،  يــقــضــي 
اهللا ســبــحــانــه، الــمــتــفــضــل بــهــا، والــمــوفــق لــهــا،  نــعــمــة وســعــة رزق إلــى 
من  وذلك  وقدره،  اهللا  قضاء  إلى  ذلك  عدا  مما  أصابه  ما  وينسب 

فتاو اللجنة الدائمة، (٣٦٠/٢٦-٣٦١) برقم ٢١٣٠٥.  (١)

٤٤٨bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c



٤٤٩

٨-٦-٢٠١٧

في  يقدح  عما  البعد  المسلم  على  ويجب  الربوبية،  توحيد  تحقيق 
المصائب  حلول  أو  والنعم،  الخير  ينسب  فال  وتوحيده،  عقيدته 

ال يــجــوز. والــنــقــم إلــى الــحــظــوظ والــطــوالــع، فــإن ذلــك 


(١ )

Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<
·^ËÇ∆<‡e<!]<Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<<·]áÁÀ÷]<x÷^ë<<<<<<<<<<<<<<<<<ÇËá<Áe_<Ü”e

<ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
á^e<‡e<!]<Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<�Èé÷]<Ÿa<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<<<<<<<
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األحــيــان  وبــعــض  اهللا مــعــنــا،  وقــام  الــنــاس يــقــولــون: قــمــنــا  بــعــض 

أمــي)، فــمــا الــحــكــم؟ يــقــولــون: (يــا 
اهللا  أن  أي  مــعــنــا):  اهللاهللا  وقــام  الــنــاس: (قــمــنــا  بــعــض  قــول   : أوالً
وهــذا الــمــعــنــى صــحــيــح،  تــعــالــى أعــانــهــم وقــواهــم وأمــدهــم بــتــوفــيــقــه، 
واإليـــــهـــــام،  ا عــــن الـــلـــبـــس  ــــعــــدً لــــعــــبــــارة، ب األولـــــــى تـــــرك هـــــذه ا لـــكـــن 

اهللا). ويــســتــغــنــى عــنــهــا بــعــبــارة أســلــم، مــثــل لــفــظ: (قــمــنــا وأعــانــنــا 
أو  الـــقـــيـــام،  حــــال  فـــي  أمـــــي):  لــــنــــاس: (يــــا  ا بـــعـــض  قــــول  ـــا:  ثـــانـــيً
أمــر  عــلــى  لــيــعــيــن  مــيــت،  أو  لــغــائــب،  نـــداء  ألنـــه  يــجــوز؛  ال  الــجــلــوس 

فتاو اللجنة الدائمة، (٣٦٨/٢٦-٣٦٩) برقم ٢٠٧٤٧.   (١)



٤٥٠

٨-٦-٢٠١٧

وهـــــذا اعـــتـــقـــاد شـــركـــي، فـــالـــواجـــب تــــرك هــــذه الـــعـــبـــارة حــمــايــة  مــــا، 
ا عــن الــشــرك ووســائــلــه. لــلــتــوحــيــد، وبــعــدً


(١ )
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 @ZHQYXWWI@·”â@ÙÏn–€a

بـــالدنـــا  فـــي  الـــنـــاس  بـــعـــض  إن  الـــشـــيـــخ!  ســـمـــاحـــة   :
فــمــنــهــم  فــيــهــا،  شــك  عــنــدي  ولــكــن  رضا،  بــهــا  يريدون  أقواالً  يــقــولــون 
حــيــاتــك (عــزاء  فــي  الــبــقــيــة  ثــالثــة (يــمــيــن)،  الــعــظــيــم  واهللا  يــقــول:  مــن 
أهل الميت)، ال حول اهللا (بدل قول: ال حول وال قوة إال باهللا)، 
وفــي الــســالم يــقــولــون: (الــســام عــلــيــكــم)، ومــنــهــم مــن يــســمــي أســمــاء 

مــشــبــوهــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: عــبــد الــنــبــي، عــبــد الــرســول.
:

فــيــتــرتــب  شــرعــيــة،  ــا  يــمــيــنً يــعــتــبــر  ثــالثــة):  الــعــظــيــم  قـــول: (واهللاهللا   : أوالً
عــلــيــه مــا يــتــرتــب عــلــى الــيــمــيــن مــن أحــكــام.

حـــيـــاتـــك): هـــذه مـــن ألـــفـــاظ الــتــعــزيــة عــنــد  فـــي  لــبــقــيــة  قــــول: (ا ـــا:  ثـــانـــيً
فــي  عــلــيــنــا  فــات  مــا  يــخــلــف  اهللا  أن  ومــعــنــاهــا:  الــنــاس،  بــعــض 

(١) فتاو اللجنة الدائمة، (٣٦٢/٢٦) برقم ٢١٦٧٥.

٤٥٠bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c



٤٥١

٨-٦-٢٠١٧

وإذا كــان  ونــفــع،  خــيــر  عــمــرك  فــي بــقــيــة  بــأن يــكــون  فــالن  وفــاة 
واألفــضــل اتــبــاع ألــفــاظ الــســنــة  الــمــعــنــى كــذلــك فــال بــأس بــهــا، 

فــي ذلــك.
وال  حول  ال  لكلمة  قبيح  اختصار  هو  اهللاهللا):  حول  (ال  قول:  ثالثًا: 

بــاهللا، فــال يــجــوز؛ ألنــه يــغــيــر الــمــعــنــى. إال  قــوة 
عــلــيــكــم): مـــحـــرم؛ ألنـــه قـــول مــنــكــر، وتــغــيــيــر  قـــول: (الـــســـام  ـــا:  بـــعً را
اهللا -  – لــعــنــهــم  الــيــهــود  تــحــايــا  مــن  وكــانــت  اإلســـالم،  لــتــحــيــة 
بــيــن  إقراره  وال  استعماله  يجوز  فال  هذا  وعلى  للنبيملسو هيلع هللا ىلص، 

الــمــســلــمــيــن.
ومـــن  لـــعـــلـــمـــاء:  ا بـــإجـــمـــاع  مـــحـــرم  اهللا  لــغــيــر  االســــم  تــعــبــيــد  ـــا:  خـــامـــسً
وعــبــد الـــرســـول)،  ذلـــك مـــا ذكـــر فـــي الـــســـؤال: (عــبــد الــنــبــي، 

األمــيــر.. الــخ). وعــبــد  وكــذلــك: (عــبــد الــحــســيــن، 


(١ )
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فتاو اللجنة الدائمة ، (٣٦٤/٢٦-٣٦٥) برقم ١٩٨٧٧.   (١)



٤٥٢

٨-٦-٢٠١٧

:HRPYXPI @·”â @ÙÏn–€a
بــضــيــف  رحـــب  إذا  الــنــاس  بــعــض  قـــول  حــكــم  مــا   :
فــالن  يــا  الــعــبــارة: (تــبــاركــت  هــذه  الــتــرحــيــب  فــي  يــبــالــغ  أن  وأراد  لــه، 

أو: (تــبــاركــت جــيــتــك عــلــيــنــا)؟ عــلــيــنــا)، 
اهللاڽ،  عــلــى  إال  إطـــالقـــه  يــجــوز  ال  تـــبـــارك  لــفــظ   :
 ،[١ ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الــفــرقــان:  تــعــالــى:  قــال  كــمــا 

 ª  ©  ¨  § ﴿  ،[١ [الـــمـــلـــك:   ﴾  $  #  "  !﴿
مــبــارك)،  فــيــقــال: (فــالن  الــمــخــلــوق  أمــا    .[١٤ »﴾ [الــمــؤمــنــون: 
 ﴾f e d c b﴿ :كما قال اهللا تعالى عن عيسىگ

 o n m l k j i h g f﴿  ،[٣١ [مــريــم: 
.[٩٦ [آل عــمــران:   ﴾p



(١ )
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فتاو اللجنة الدائمة، (٣٦٥/٢٦-٣٦٦) برقم ٢٠٩٨٠.  (١)

٤٥٢bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c



٤٥٣

٨-٦-٢٠١٧

 

الـــعـــمـــائـــر  بـــعـــض  تــــوجــــد  أنـــــه  ســـمـــاحـــتـــكـــم  نـــفـــيـــد   :  
وقــد  شــقــق،  أو  مــفــروشــة،  كــغــرف  لــإليــجــار،  أصــحــابــهــا  أعــدهــا  الــتــي 
عـــنـــونـــوهـــا بــبــعــض الـــعـــبـــارات، مـــثـــل: (قـــصـــر عـــبـــاد الـــرحـــٰمـــن، قــصــر 

الــفــردوس..) ومــا شــابــه ذلــك. تــبــارك، قــصــر الــكــوثــر، قــصــر 
نـــرغـــب مـــن ســمــاحــتــكــم الــتــفــضــل بــإفــتــائــنــا: هـــل يـــجـــوز إطـــالق 
خــالفــهــا  أو  لــإليــجــار  الــمــعــدة  الــعــمــارات  عــلــى  الــعــبــارات  هــذه  مــثــل 
مــنــتــشــر  األمر  هذا  ألن  اهللا؛  حــفــظــكــم  مأجورين،  أفتونا  عدمه؟  من 

اهللا ورعــاكــم. فــي أم الــقــر بــشــكــل مــلــحــوظ. وفــقــكــم 
الــغــرف،  عــلــى  الــمــذكــورة  الــعــبــارات  إطــالق  يــجــوز  : ال 
الــكــذب، فــالــتــســمــيــة  والــشــقــق الــمــعــدة لــإليــجــار؛ ألنــهــا تــشــتــمــل عــلــى 
أهالً  ليس  من  يسكنه  وقد  بالمدح،  مشعرة  الرحٰمن)  عباد  (قصر  بـ

لــذلــك.
ــطــلــق  وتــســمــيــة (قــصــر تــبــارك) ال يــجــوز؛ ألن كــلــمــة (تـــبـــارك) ال تُ
 ﴾  $  #  "  !﴿ اهللاڽ:  قــــال  كــمــا  على اهللاک،  إال 

فيه. خير  وال  مبارك  غير  يكون  قد  المذكور  والقصر   .[١ [الملك: 
و(قــصــر الــكــوثــر) الــذي هــو (الــخــيــر الــكــثــيــر)، وقــد يــكــون القصر 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ا  محمدً نبيه  اهللا  أعطاه  الجنة  في  نهر  على  ويطلق  ا،  محضً شرا 
كما في قول اهللا ک: ﴿Y X W V﴾ [الكوثر: ١].



٤٥٤

٨-٦-٢٠١٧

أن  يليق  فال  وأوسطها،  الجنة  ألعلى  اسم  (الفردوس)  وألن 
يــســمــى بــه قــصــر مــن قــصــور الــدنــيــا.



(١ )

ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬               
á^e<‡e<!]Çf¬<‡e<àËà√÷]Çf¬<<<<<<<<<<ÍÀÈÀ¬<—]áÜ÷]Çf¬<<<<<<<<·^ËÇ∆<‡e<!]Çf¬<

:۴ÂÓ‡Ór« @Âia @ÉÓí€a @Ú‹Óöœ @›˜ ŽçÎ

 : ما حكم قول: (وشاءت قدرة اهللا) و(شاء القدر)؟
الــمــشــيــئــة  ألن  اهللا)  قــدرة  نــقــول: (شــاءت  أن  يــصــح  ال   :
اإلرادة  وإنــــمــــا  لـــــه،  إرادة  ال  والـــمـــعـــنـــى  مـــعـــنـــى،  لـــــقـــــدرة  وا إرادة، 
اهللا  حكمة  اقــتــضــت  نــقــول:  ولــكــنــنــا  يــشــاء،  لــمــن  والــمــشــيــئــة  لــلــمــريــد، 
أي  اهللا،  قـــــدرة  هــــذه  وقـــــع:  إذا  الـــشـــيء  عـــن  نـــقـــول  أو  وكـــــذا،  كــــذا 
نــضــيــف  أن  وأمــا  مــخــلــوقــه.  أي  اهللا  خــلــق  هــذا  تــقــول:  كــمــا  مــقــدوره، 

ال يــجــوز. هــذا  االخــتــيــاري إلــى الــقــدرة فــإن  ا يــقــتــضــي الــفــعــل  أمــرً
ال يــجــوز  وهــذا  وكــذا)،  كــذا  الــقــدر  ذلــك قــولــهــم: (شــاء  ومــثــل 
المشيئة  وإنما  لهما،  مشيئة  وال  معنويان  أمران  والقدرة  القدر  ألن 

.(٢ واهللا أعــلــم( لــمــن هــو قــادر ولــمــن هــو مــقــدر. 
فتاو اللجنة الدائمة، (٣٧٧/٢٦-٣٧٨) برقم ١٣٦١٢.  (١)

مجموع فتاو ورسائل للشيخ ابن عثيمين ۴ (١١٤/٣).   (٢)

٤٥٤bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c



٤٥٥

٨-٦-٢٠١٧

شــخــص  عــلــى  (شــهــيــد)  إطـــالق  يــجــوز  هــل   :۴Èn‹Óöœ@›˜ ŽçÎ

بــعــيــنــه، فــيــقــال: الــشــهــيــد فــالن؟

شــهــيــد  أنــه  بــعــيــنــه  لــشــخــص  نــشــهــد  أن  لــنــا  يــجــوز  ال   :
يجوز  ال  فإنه  الحق،  عن  يدافع  وهو  تل  قُ أو  ا،  مظلومً تل  قُ لو  حتى 
حيث  اليوم،  الناس  عليه  لما  خالف  وهذا  شهيد،  فالن  نقول:  أن 
رخــصــوا هــذه الــشــهــادة وجــعــلــوا كــل مــن قــتــل حــتــى ولــو كــان مــقــتــوالً 
قـــولـــك  ألن  حــــــرام،  وهـــــذا  ا،  شـــهـــيـــدً يـــســـمـــونـــه  جـــاهـــلـــيـــة  عـــصـــبـــيـــة  فــــي 
عـــن شــخــص قــتــل هـــو شــهــيــد يــعــتــبــر شـــهـــادة ســـوف تـــســـأل عــنــهــا يــوم 
ا؟ ولــهــذا  ــتــل شــهــيــدً الــقــيــامــة، ســوف يــقــال لــك: هــل عــنــدك عــلــم أنــه قُ
ــنْ  بِــمَ مُ  لَ عْ أَ هُ  اللَّ وَ  ، هِ اللَّ ــبِــيــلِ  سَ فِي  دٌ  حَ أَ مُ  لَ كْ يُ «...الَ  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
نُ  ــوْ لَ نُ  ــوْ الــلَّ  ، ــبُ ــعَ ــثْ يَ ــهُ  حُ ــرْ جُ وَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــاءَ  جَ إِالَّ   ، ــبِــيــلِــهِ سَ فِــي  ــمُ  ــلَ ــكْ يُ
ــمُ  ــلَ عْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «  قــول  فــتــأمــل   .(١ )« ــكٍ ــسْ مِ يــحُ  رِ يــحُ  الــرِّ وَ  ، مٍ دَ

.« ــبِــيــلِــهِ سَ فِــي  ــمُ  ــلَ ــكْ يُ ــنْ  بِــمَ
يقاتل  أنه  ظاهره  يكون  قد  الناس  بعض  فإن  يجرح،  يعني   :
خالف  وأنه  قلبه،  في  ما  يعلم  اهللا  ولكن  العليا،  هي  اهللا  كلمة  لتكون 
في  المسألة  هذه  على  البخاري۴  بوب  ولهذا  فعله،  من  يظهر  ما 
على  الشهادة  مدار  ألن  شهيد»،  فالن  يقال:  ال  فقال: «باب  صحيحه 
عظيم،  أمر  النية  فأمر  ک،  اهللا  إال  القلب  في  ما  يعلم  وال  القلب، 

صحيح مسلم برقم ١٨٧٦.   (١)



٤٥٦

٨-٦-٢٠١٧

وكــم مــن رجــلــيــن يــقــومــان بــأمــر واحـــد يــكــون بــيــنــهــمــا كــمــا بــيــن الــســمــاء 
الُ  مَ األَعْ ا  «إِنَّمَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  النية،  أجل  من  وذلك  واألرض، 
 ، ــولِــهِ سُ رَ وَ هِ  اللَّ إِلَــى  هُ  تُ رَ جْ هِ انَتْ  كَ نْ  مَ فَ  ، ــوَ نَ ا  مَ ئٍ  ــرِ مْ الِ ــا  ــمَ إِنَّ وَ  ، بِالنِّيَّةِ
وِ  ــا أَ ــيــبُــهَ ــصِ ــا يُ ــيَ نْ ــهُ إِلَــى دُ تُ ــرَ ــجْ ــتْ هِ ــانَ ــنْ كَ مَ ، وَ ــهِ ــولِ سُ رَ ــهِ وَ ــهُ إِلَــى الــلَّ تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ

أعلم(٢). واهللا   .(١)« إِلَيْهِ رَ  اجَ هَ ا  مَ إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ فَ ا،  هَ جُ وَ تْزَ يَ ةٍ  أَ رَ امْ
أسألك  فيقول:  اهللا  بوجه  يسأل  عمن   :۴ÉÓí€a @Ú‹Óöœ @›˜ ŽçÎ

هــذا الــقــول؟ وكــذا، فــمــا الــحــكــم فــي  كــذا  اهللا  بــوجــه 
ــا  شــيــئً اإلنــســان  بــه  يــســأل  أن  مــن  أعــظــم  اهللا  وجـــه   : 
يتوسل  التي  كالوسيلة  ک  اهللا  بوجه  سؤاله  ويجعل  الدنيا،  من 
بذلك،  إليه  توسل  الذي  الرجل  هذا  من  مقصوده  حصول  إلى  بها 
اهللا  وجـــه  يـــقـــل:  ال  أي  الـــســـؤال،  هـــذا  مــثــل  عــلــى  أحـــد  ـــنَّ  مَ ـــدِ ـــقْ يُ فـــال 

.(٣ أو مــا أشــبــه ذلــك( اهللا،  أو: أســألــك بــوجــه  عــلــيــك، 
بــقــاءك)،  اهللا  (أطـــال  قـــول:  حــكــم  مــا   :۴ÉÓí€a @Ú‹Óöœ @›˜ ŽçÎ

(طــال عــمــرك)؟
ألن  الـــبـــقـــاء؛  بـــطـــول  الـــقـــول  يــطــلــق  أن  يــنــبــغــي  ال   : 
ا وقــد يــكــون شـــرا، فــإن شــر الــنــاس مــن  طــول الــبــقــاء قــد يــكــون خــيــرً
بــقــاءك  اهللا  أطــــال  قــــال:  فــلــو  هـــذا  وعـــلـــى  عــمــلــه،  وســــاء  عـــمـــره  طـــال 

صحيح البخاري برقم ٦٦٨٩، وصحيح مسلم برقم ١٩٠٧.   (١)
مجموع رسائل وفتاو الشيخ ابن عثيمين۴ (١١٥/٣).   (٢)

مجموع رسائل وفتاو الشيخ ابن عثيمين۴ (٧٠/٣).   (٣)

٤٥٦bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c



٤٥٧

٨-٦-٢٠١٧

.(١ بــأس بــذلــك( عــلــى طــاعــتــه ونــحــوه فــال 
)؟ ــرٌّ حُ (أنــا  اإلنــســان:  قــول  عــن   :۴ÉÓí€a@Ú‹Óöœ@›˜ ŽçÎ

رق  مــن  حــر  أنـــه  وأراد  حــر  رجـــل  ذلـــك  قـــال  إذا   :
رق  من  حر  أنه  أراد  إن  وأما  الخلق،  رق  من  حر  هو  فنعم  الخلق، 
معنى  يعرف  ولم  العبودية،  فهم  في  أساء  فقد  هللاک،  العبودية 
لــربــه  المرء  عبودية  أما  الرق،  هي  اهللا  لغير  العبودية  ألن  الحرية؛ 
هــنــا  فــيــكــون  اهللا،  لــغــيــر  ذل  هللا  يــذل  لــم  إن  فــإنــه  الــحــريــة،  فــهــي  ک 
اهللا،  طــاعــة  مــن  مــتــجــرد  إنـــه  يــعــنــي  حــر -  إنـــه  قـــال:  إذا  نــفــســه  ــا  خــادعً

.(٢ ولــن يــقــوم بــهــا(
عليه:  اإلنكار  عند  العاصي  قول  عن   :۴ÉÓí€a @Ú‹Óöœ @›˜ ŽçÎ

ــرٌّ فــي تــصــرفــاتــي)؟ حُ (أنــا 
اهللا،  مــعــصــيــة  فــي  حـــرا  لــســت  نــقــول:  خــطــأ،  هــذا   :
فــي  تــدعــيــه  الــذي  الــرق  مــن  خــرجــت  فــقــد  ربــك  عــصــيــت  إذا  إنــك  بــل 

.(٣ )اهللا إلــى رق الــشــيــطــان والــهــو عــبــوديــة 
للمفتي:  اإلنسان  يقول  أن  يجوز  هل   :۴ÉÓí€a @Ú‹Óöœ @›˜ ŽçÎ

أو: مــا رأي اإلســالم؟ وكــذا؟  كــذا  مــا حــكــم اإلســالم فــي 
مجموع رسائل وفتاو الشيخ ابن عثيمين۴ (٧١/٣).  (١)

مجموع فتاو ورسائل للشيخ ابن عثيمين۴ (٨١/٣).   (٢)
مجموع فتاو ورسائل للشيخ ابن عثيمين۴ (٨١/٣).  (٣)
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كذا)،  في  اإلسالم  حكم  (ما  يقال:  أن  ينبغي  ال   :
فــال يــكــون مــا قــالــه  كــذا)، فــإنــه قــد يــخــطــئ  أو: (مــا رأي اإلســالم فــي 
بــأس، مــثــل  ــا فــال  حــكــم اإلســالم، لــكــن لــو كــان الــحــكــم نــصــا صــريــحً
اإلسالم  حكم  فنقول:  الميتة؟  أكل  في  اإلسالم  حكم  ما  يقول:  أن 

.(١ فــي أكــل الــمــيــتــة أنــهــا حــرام(
فــي  (خــســرت  الــنــاس:  بــعــض  قــول  عــن   :۴ÉÓí€a@Ú‹Óöœ@›˜ ŽçÎ

كذا..  الجهاد  في  وخسرت  كذا،  العمرة  في  وخسرت  كذا،  الحج 
وكــذا)؟

فــي  بـــذل  مــا  ألن  صــحــيــحــة،  غــيــر  الــعــبــارات  هـــذه   : 
الخسارة  وإنما  الحقيقي،  الربح  هو  بل  بخسارة،  ليس  اهللا  طاعة 
فــائــدة  فــيــه  مـــا  وأمــــا  فـــيـــه،  فـــائـــدة  ال  فــيــمــا  أو  مــعــصــيــة،  فـــي  صـــرف  مـــا 

.(٢ أو ديــنــيــة فــإنــه لــيــس بــخــســارة( دنــيــويــة، 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

مجموع فتاو ورسائل للشيخ ابن عثيمين (١٠٠/٣).  (١)

مجموع فتاو ورسائل للشيخ ابن عثيمين (١٠١/٣).  (٢)

٤٥٨bË‰« @ÛË‰ŽÌ @√b–€c
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الكلمة الثامنة واألربعون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
«فـــــــإن اإليـــــمـــــان عــــنــــد أهــــــل الــــســــنــــة والــــجــــمــــاعــــة هــــــو: اإلقـــــــرار 
بـــالـــقـــلـــب، والـــنـــطـــق بـــالـــلـــســـان، والـــعـــمـــل بــــالــــجــــوارح، فـــهـــو يــتــضــمــن 

األمــور الــثــالثــة:
. -٣  ، -٢  ، -١  

اإلقــــرار  ألن  وذلــــك  ويـــنـــقـــص،  يـــزيـــد  فـــإنـــه  كـــذلـــك،  كــــان  وإذا 
بـــالـــقـــلـــب يـــتـــفـــاضـــل، فـــلـــيـــس اإلقــــــرار بـــالـــخـــبـــر كــــاإلقــــرار بــالــمــعــايــنــة، 
وهــكــذا،  ولــيــس اإلقـــرار بــخــبــر الــرجــل كــاإلقــرار بــخــبــر الــرجــلــيــن.. 

 & % $ ﴿ والــــســــالم:  الــــصــــالة  عـــلـــيـــه  إبـــراهـــيـــم  قــــال  ولــــهــــذا 
 .[٢٦٠ [الــبــقــرة:  ﴾2 1 0 / . -, + * )( '
فـــاإليـــمـــان يـــزيـــد مـــن حـــيـــث إقـــــرار الـــقـــلـــب، وطـــمـــأنـــيـــنـــتـــه وســـكـــونـــه، 
واإلنـــســـان يــجــد ذلـــك مـــن نــفــســه، فــعــنــدمــا يــحــضــر مــجــلــس ذكـــر فــيــه 
يــــزداد اإليـــمـــان حــتــى كـــأنـــه يــشــاهــد  مــوعــظــة، وذكــــر لــلــجــنــة والـــنـــار، 
هــذا الــمــجــلــس  مــن  وعــنــدمــا تــوجــد الــغــفــلــة ويــقــوم  رأي الــعــيــن،  ذلــك 

الكلمة الثامنة واألربعون
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هــذا الــيــقــيــن فــي قــلــبــه. يــخــف 
عشر  اهللا  ذكر  من  فإن  القول،  حيث  من  اإليمان  يزداد  كذلك 
وكذلك  بكثير،  أزيد  فالثاني  مرة،  مئة  اهللا  ذكر  كمن  ليس  مرات، 
ــا مــن أتـــى بــالــعــبــادة عــلــى وجـــه كــامــل يــكــون إيــمــانــه أزيـــد مــمــن  أيــضً

أتــى بــهــا عــلــى وجــه نــاقــص.
إذا عــمــل عــمــالً بــجــوارحــه أكــثــر  وكــذلــك الــعــمــل، فــإن اإلنــســان 

.(١ ــا مــن الــنــاقــص»( أزيــد إيــمــانً اآلخــر، صــار األكــثــر  مــن 
ــنــة  والــسُّ الــكــتــاب  مـــن  ونــقــصــانــه  اإليـــمـــان  زيــــادة  عــلــى  «واألدلــــة 

جــدا: كــثــيــرة  الــســلــف  وآثــار 
 ﴾D  C  B  A  @  ?﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــمـــنـــهـــا: 
 ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٢ [االنــــفــــال: 
 ،[٣١ ﴿ o n m l﴾ [الــمــدثــر: ٧٦]، وقــال تــعــالــى:  [مــريــم: 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
 7  6  5  4  3﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال   ،[٤ لــــفــــتــــح:  [ا  ﴾F
 D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8
 N  M  L  K  J  I  H  GF  E

.[١٢٤-١٢٥ S R Q P O﴾ [الــتــوبــة: 
وقـــد وصـــف الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الــنــســاء بــنــقــصــان الــعــقــل والـــديـــن، كــمــا 

مجموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمين۴ باختصار (٤٩/١-٥٠).   (١)

٤٦٠È„bñ‘„Î @Êbπ⁄a @ÒÖbÌã
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ــلٍ  ــقْ عَ ــاتِ  ــصَ ــاقِ نَ ــنْ  مِ ـــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ وَ قــال: «...  حــيــث  مــســلــم  صــحــيــح  فــي 
.(١ ــنَّ »( ــكُ ــنْ ــبٍّ مِ ي لُ ــبَ لِــذِ ــلَ غْ يــنٍ أَ دِ وَ

نَى  دْ أَ بِهِ  لْ قَ فِي  انَ  كَ نْ  مَ جْ  رِ خْ أَ فَ لِقْ  «انْطَ الشفاعة:  حديث  وفي 
.(٢ )« ــارِ لــنَّ ا ــنَ  ــهُ مِ جْ ــرِ خْ ــأَ فَ  ، ــانٍ إيــمَ ــنْ  لٍ مِ دَ ــرْ ــةِ خَ ــبَّ ــالِ  حَ ــقَ ــثْ نَــى مِ دْ نَــى أَ دْ أَ

قــال ابــن أبــي الــعــز الــحــنــفــي۴ شـــارح الــطــحــاويــة: «فــكــيــف 
وإنــمــا  ســـواء؟  واألرض  الــســمــاوات  أهــل  إيــمــان  أن  هــذا  بــعــد  ــقــال  يُ

.(٣ خــر غــيــر اإليــمــان»( الــتــفــاضــل بــيــنــهــم بــمــعــان أُ
هــــذا الـــمـــعـــنـــى كــثــيــر  وكـــــالم الـــصـــحـــابـــةژ ومــــن بـــعـــدهـــم فــــي 
ومــا  إيــمــانــه  يــتــعــاهــد  أن  الــعــبــد  فــقــه  لـــــدرداء: «مـــن  ا أبـــو  قـــال  ـــا:  أيـــضً

.(٤ أيــزداد هــو أم يــنــقــص؟»( ومــن فــقــه الــعــبــد أن يــعــلــم  نــقــص مــنــه، 
ــا  وكــان ابــن مــســعــودگ يــقــول فــي دعــائــه: «الــلــهــم زدنــا إيــمــانً
«اجلس  لرجل:  يقول  جبلگ  بن  معاذ  وكان   ،(٥ ا»( وفقهً ويقينًا 
قال: «ثالث  أنه  ياسرگ  بن  عمار  عن  وصح   ،(٦ نؤمن ساعة»( بنا 

برقم ٧٩.   (١)
صحيح البخاري برقم ٧٥١٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٣.   (٢)

شرح العقيدة الطحاوية (١٢٦/٢).   (٣)
شرح العقيدة الطحاوية (١٢٦/٢).   (٤)

وقال  جيد،  إسناده  المجمع:  في  الهيثمي  وقــال  الكبير (٨٥٤٩)،  في  الطبراني  أخرجه   (٥)
الحافظ۴ في الفتح (٤٨/١): رواه أحمد في اإليمان، وإسناده صحيح. 

علقه الــبــخــاري فــي كــتــاب اإليـــمـــان، ووصــلــه ابـــن أبـــي شيبة فــي اإليــمــان بــرقــم (١٠٥)،   (٦)
عبدالمحسن  والــدكــتــور  األرنــــاووط  شعيب  الشيخ  وصححه   ،(٢٦/١١) والمصنف 

التركي في تعليقهما على العقيدة الطحاوية (١٢٧/٢). 
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فــقــد جــمــع اإليــمــان، إنــصــاف مــن نــفــســه، واإلنــفــاق مــن  مــن جــمــعــهــن 
.(١ وبــذل الــســالم لــلــعــالــم»( اقــتــار، 

ونــحــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  مـــع  اهللاگ: «كـــنـــا  عــبــد  بـــن  جـــنـــدب  وقــــال 
ثــم  الـــقـــرآن،  نــتــعــلــم  أن  قــبــل  اإليـــمـــان  فــتــعــلــمــنــا   ،(٢ حــــــزاورة( غــلــمــان 

.(٣ ــا»( تــعــلــمــنــا الــقــرآن فــازددنــا بــه إيــمــانً
فــــرائــــض،  لــــإليــــمــــان  «إن  لــــعــــزيــــزگ:  عــــبــــدا بـــــن  عــــمــــر  وقـــــــال 
ــا، فــمــن اســتــكــمــلــهــا اســتــكــمــل اإليـــمـــان،  ا، وســنــنً وحـــــدودً وشـــرائـــع، 

.(٤ ومــن لــم يــســتــكــمــلــهــا لــم يــســتــكــمــل اإليــمــان»(
يــزيــد بــالــطــاعــة،  وقــال الــشــافــعــي۴: «اإليــمــان قــول وعــمــل، 

.(٥ ويــنــقــص بــالــمــعــصــيــة»(
لـــــبـــــخـــــاري۴: «لــــقــــيــــت أكــــثــــر مـــــن ألــــــف رجــــــل مـــن  وقـــــــال ا
اإليمان  أن  في  يختلف  منهم  ا  أحدً رأيت  فما  باألمصار،  العلماء 

.(٦ ويــزيــد ويــنــقــص»( قــول وعــمــل، 
بــــــن تــــيــــمــــيــــة۴: «اإليــــــمــــــان الـــمـــطـــلـــق  قــــــال شــــيــــخ اإلســــــــالم ا

صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب إفشاء السالم من اإلسالم.   (١)
حزاورة: جمع حزور، وحزور هو الصبي الذي قارب البلوغ.   (٢)

وقــال   ،٢٠٨ برقم  اإليــمــان (٣٧٠/١)  كتاب  فــي  منده  وابــن   ،٦١ برقم  ماجه  ابــن  سنن   (٣)
محققه علي بن محمد الفقيهي: حسن. 

كتاب اإليمان، باب قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: بني اإلسالم على خمس.   (٤)
فتح الباري (٤٧/١).   (٥)
فتح الباري (٤٧/١).   (٦)
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 W  V  U  T  S﴿ تــعــالــى:  قــولــه  بــدلــيــل  لــألعــمــال  مــســتــلــزم 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
كــان  فــمــن  هــؤالء،  غــيــر  عــن  اإليــمــان  فــنــفــى   .[١٥ c﴾ [الــســجــدة: 
اهللا عــلــيــه مــن الــســجــود لــم يــكــن  ال يــفــعــل مــا فــرضــه  كــر بــالــقــرآن  ذُ إذا 

 8  7﴿ تــعــالــى:  قــولــه  اآليـــة  هـــذه  ومــثــل  الــمــؤمــنــيــن،  مـــن 
 !﴿ وقــولــهچ:   ،[٢ [األنــفــال:   ﴾>  =  <  ;  :  9
 ﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 p  o  n  m ﴿ ڽ:  وقـــولـــه   ،[٢٢  [المجادلة: 
 .[٨١ [الــــمــــائــــدة:    ﴾w  v  u  t  s  r  q
أضداد  وله  لوازم،  له  اإليمان  أن  اآليات  هذه  في  ڽ  بين  وقد 
هــذا  ومـــن  ورســـولـــه،  اهللا  حـــاد  مــن  مـــوادة  أضــــداده  ومـــن  مـــوجـــودة، 
 ،(١ )« ــــنٌ مِ ــــؤْ مُ ـــــوَ  هُ وَ نِـــي  ـــزْ يَ ـــيـــنَ  حِ نِــــي  ا لــــزَّ ا نِـــي  ـــزْ يَ قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  الـــبـــاب 
ــنُ  مَ ــأْ يَ الَ   ي  لَّــذِ ا  ... ــنُ مِ ــؤْ يُ الَ  ــهِ  الــلَّ والــســالم: «وَ الــصــالة  عــلــيــه  وقــولــه 

.(٣ هــذا كــثــيــر»( ٢). وأشــبــاه  )« ــهُ ئِــقَ ا ــوَ بَ هُ  ــارُ جَ
»

ـــنـــة، قـــال ابــن - ١ تــعــلــم الــعــلــم الــنــافــع الــمــســتــمــد مـــن الــكــتــاب والـــسُّ
حـــجـــر۴: «والـــمـــراد بــالــعــلــم، الــعــلــم الــشــرعــي الـــذي يــفــيــد 

صحيح البخاري ٢٤٧٥، وصحيح مسلم ٥٧.  (١)
صحيح البخاري ٦٠١٦.   (٢)

 .(١٦٠/٧-١٦١) باختصار وتصرف يسير عن الفتاو  (٣)



٤٦٤

٨-٦-٢٠١٧

ومعامالته،  عباداته  في  دينه  أمر  من  المكلف  على  يجب  ما 
وتنزيهه  بأمره،  القيام  من  له  يجب  وما  وصفاته،  باهللا  والعلم 
ومـــــــدار ذلـــــك عــــلــــى الـــتـــفـــســـيـــر، والــــحــــديــــث،  لــــنــــقــــائــــص،  عــــن ا

١). أهـــ والــفــقــه»(
ازداد  كــلــمــا  اإلنـــســـان  عــثــيــمــيــن۴: «فــــإن  ابــــن  الـــشـــيـــخ  قــــال 
ولــهــذا  شـــك،  بـــال  ـــا  إيـــمـــانً ازداد  وصـــفـــاتـــه،  وبــأســمــائــه  بــــاهللا   مــعــرفــة 
ال  مـــا  وصـــفـــاتـــه  اهللا  أســـمـــاء  مـــن  يـــعـــلـــمـــون  الـــذيـــن  الـــعـــلـــم  أهــــل  نـــجـــد 

.(٢ اآلخــريــن»( ــا مــن  يــعــلــمــه غــيــرهــم، تــجــدهــم أقــو إيــمــانً
العلم - ٢ أبواب  أعظم  من  هذا  فإن  وتدبره،  الكريم  القرآن  قراءة 

فــقــد أنــزل كــتــابــه  الــمــؤديــة إلــى زيـــادة اإليــمــان وثــبــاتــه، وقــوتــه، 
 وبــشــر ا،  هـــد ورحـــمـــة، وضـــيـــاء ونــــورً الــمــبــيــن عــلــى عـــبـــاده 

 E  D  C  B﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــلــــذاكــــريــــن،   وذكــــــر
وقــــال   ،[٢٩ [ص:   ﴾K  J  I  H  G  F

 ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى: 
.[٨٢ [اإلســراء:   ﴾£  ¢  ¡ ے 

قــال ابــن الــقــيــم۴: «وبــالــجــمــلــة، فــال شــيء أنــفــع لــلــقــلــب من 
السائرين  منازل  لجميع  جامع  فإنه  والتفكر،  بالتدبر  القرآن  قــراءة 
المحبة،  يورث  الذي  وهو  العارفين،  ومقامات  العاملين،  وأحوال 

(١)  فتح الباري (١٤١/١). 
(٢)  مجموع رسائل وفتاو الشيخ ابن عثيمين ۴ ( ٥٠/١). 

٤٦٤È„bñ‘„Î @Êbπ⁄a @ÒÖbÌã
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والــــشــــوق، والــــخــــوف، والــــرجــــاء، واإلنــــابــــة، والـــتـــوكـــل، والـــرضـــى، 
والـــتـــوفـــيـــق، والـــشـــكـــر، والـــصـــبـــر، وســــائــــر األحـــــــوال الـــتـــي بـــهـــا حــيــاة 
الــقــلــب، وكـــذلـــك يــزجــر عـــن جــمــيــع الــصــفــات واألفـــعـــال الــمــذمــومــة 

وهالكه»(١). القلب  فساد  بها  التي 
«فــلــو عــلــم الــنــاس مــا فــي قـــراءة الــقــرآن بــالــتــدبــر الشــتــغــلــوا بــهــا 
فـــإذا قـــرأه بــتــفــكــر فــمــر بــآيــة وهـــو مــحــتــاج إلــيــهــا  عــن كــل مــا ســـواهـــا، 
فــي شــفــاء قــلــبــه كــررهــا ولــو مــائــة مــرة، ولــو لــيــلــة، فــقــراءة آيــة بــتــفــكــر 
وتـــفـــهـــم خـــيـــر مـــن قـــــراءة خــتــمــة بــغــيــر تـــدبـــر وتـــفـــهـــم، وأنـــفـــع لــلــقــلــب 
وهــذه كــانــت  حــالوة الــقــرآن،  وذوق  وأدعــى إلــى حــصــول اإليــمــان، 
اآليــــة إلــــى الـــصـــبـــاح، وقــــد ثـــبـــت عــن  عــــادة الـــســـلـــف، يــــردد أحـــدهـــم 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــام بــآيــة يــرددهــا حــتــى الــصــبــاح، وهــي قــولــه تــعــالــى: 
 ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á﴿

.(٢ )[١١٨ [الــمــائــدة: 
ودراســــتــــهــــا، وتــــأمــــل مــا - ٣ الـــنـــظـــر فــــي ســــيــــرة الـــنـــبـــي الــــكــــريــــمملسو هيلع هللا ىلص 

ذكـــر فــيــهــا مـــن نــعــوتــه الــطــيــبــة، وخـــصـــالـــه الـــكـــريـــمـــة، وشــمــائــلــه 
 Á﴿ الــحــمــيــدة، وســيــرتــه الــعــطــرة، والــعــمــل بــهــا، قــال تــعــالــى: 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

.[٢١ Ò Ñ Ð﴾  [األحزاب: 

مفتاح دار السعادة (٢٨٩/١).  (١)
مسند اإلمام أحمد (٣١٠/٣٥) برقم ٢١٣٨٨، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)
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تـــأمـــل مـــحـــاســـن الــــديــــن اإلســــالمــــي، فــــإن الــــديــــن اإلســــالمــــي كــلــه - ٤
وأخالقه  وأنفعها،  وأصدقها،  العقائد،  أصــح  عقائده  محاسن، 
األحكام،  أحسن  وأحكامه  وأعماله  وأجملها،  األخالق،  أحمد 
[آل   ﴾L  K  J  I  H﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  وأعــــدلــــهــــا، 

 .[١٩ عمران: 
وتابعيهم - ٥ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  األمة  هذه  سلف  سيرة  قراءة 

مــمــا  ذلــك  فــإن  الــقــرون،  وخــيــر  األول  الــصــدر  أهــل  بــإحــســان، 
مَّ  ثُ نِي،  رْ قَ النَّاسِ  رُ  يْ «خَ الحديث:  وفي  ويقويه،  اإليمان  يزيد 

.(١ )«... ــمْ ــهُ ــونَ ــلُ يَ يــنَ  ــذِ لَّ ا
وشــمــس، - ٦ وأرض،  ســمــاء،  مــن  الــكــونــيــة؛  اهللا  آيــات  فــي  الــتــأمــل 

وجــبــال، وأشــجــار، وبــحــار،  وقــمــر، وكــواكــب، ولــيــل، ونــهــار، 
أســبــاب  أعــظــم  مــن  اهللا،  مــخــلــوقــات  مــن  ذلــك  وغــيــر  وأنــهــار.. 

 p o n m﴿ تــعــالــى:  قــال  وتــقــويــتــه،  اإليــمــان  زيـــادة 
 [٢٠-٢١ [الــذاريــات:   ﴾w v u ts r q

واألعـــمـــال الـــصـــالـــحـــات، فــمــن - ٧ االجـــتـــهـــاد فـــي كـــثـــرة الـــطـــاعـــات 
والتوكل،  والمحبة،  اإلخالص،  تخصه:  التي  القلب  عبودية 
لـــــرضـــــى،  لـــــــخـــــــوف، والــــخــــشــــيــــة، وا لـــــــرجـــــــاء، وا واإلنـــــــابـــــــة، وا

والــصــبــر.. وغــيــرهــا مــن األعــمــال الــقــلــبــيــة.
صحيح البخاري ٢٦٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٥٣٣.   (١)

٤٦٦È„bñ‘„Î @Êbπ⁄a @ÒÖbÌã
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ومــن عــبــوديــة الــلــســان الــتــي تــخــصــه: قــراءة الــقــرآن، والــتــكــبــيــر، 
عــلــيــه،  والـــثـــنـــاء  اهللا  وحـــمـــد  واالســـتـــغـــفـــار،  والـــتـــهـــلـــيـــل،  والـــتـــســـبـــيـــح، 

والــصــالة عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص.
ومــــن عـــبـــوديـــة الــــجــــوارح الـــتـــي تـــخـــصـــهـــا: الـــصـــدقـــة، والـــحـــج، 
والــصــالة، والــوضــوء، والــخــطــا إلــى الــمــســاجــد.. وغــيــر ذلــك، فــهــذه 
األعـــمـــال جــمــيــعــهــا؛ الـــتـــي بـــالـــقـــلـــب، والـــلـــســـان، والــــجــــوارح، كــلــهــا 
واإلكـــثـــار مــنــهــا زيــــادة فـــي اإليـــمـــان، ونــقــصــهــا  داخـــلـــة فـــي اإليـــمـــان، 

.(١ نــقــص فــي اإليــمــان»(
»

ألن - ١ اإليــــمــــان؛  نـــقـــص  يـــوجـــب  وصـــفـــاتـــه  اهللا  بـــأســـمـــاء  الـــجـــهـــل 
إيمانه. نقص  وصفاته  اهللا  بأسماء  معرفته  نقصت  إذا  اإلنسان 

هــذا - ٢ اإلعــراض عــن الــتــفــكــر فــي آيــاتــه الــكــونــيــة والــشــرعــيــة، فــإن 
يــســبــب نــقــص اإليــمــان.

وعلى - ٣ القلب  على  عظيمة  ا  آثارً للمعصية  فإن  المعصية،  فعل 
نِي  يَزْ ينَ  حِ انِي  الزَّ نِي  يَزْ «الَ  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ولذلك  اإليمان؛ 

.(٢ ..» الــحــديــث ( ــنٌ مِ ــؤْ ــوَ مُ هُ وَ
زيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيه للدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر   (١)

ص١٨٣-٢٤٣. 
صحيح البخاري برقم ٢٤٧٥، وصحيح مسلم برقم ٥٧.   (٢)
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إن - ٤ لكن  اإليمان،  لنقص  سبب  الطاعة  ترك  فإن  الطاعة،  ترك 
واجــبــة وتــركــهــا بــال عــذر، فــهــو نــقــص يــالم عــلــيــه  كــانــت الــطــاعــة 
لــكــن  واجـــبـــة  أو  واجـــبـــة،  غـــيـــر  الـــطـــاعـــة  كـــانـــت  وإن  ويـــعـــاقـــب، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  جعل  ولهذا  عليه،  يالم  ال  نقص  فإنه  بعذر،  تركها 
إذا  بــأنــهــا  ديــنــهــا  نــقــصــان  وعــلــل  وديـــن،  عــقــل  نــاقــصــات  الــنــســاء 
تـــرك  عـــلـــى  تـــــالم  ال  أنــــهــــا  مــــع  تــــصــــم،  ولـــــم  تـــصـــل  لــــم  حــــاضــــت 
الــصــالة والــصــيــام فــي حــال الــحــيــض، بــل هــي مــأمــورة بــذلــك، 
لــكــن لــمــا فــاتــهــا الــفــعــل الـــذي يــقــوم بــه الــرجــل صـــارت نــاقــصــة 

.(١ هــذا الــوجــه»( عــنــه مــن 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

مجموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمين۴ (٥١/١-٥٢).   (١)

٤٦٨È„bñ‘„Î @Êbπ⁄a @ÒÖbÌã
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الكلمة التاسعة واألربعون

الحكم بغير ما أنزل اهللا

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

.[٢٦ [ص:   ﴾è ç æ å ä ã â
الــنــاس  بــيــن  يــحــكــمــوا  أن  األمـــور،  لـــوالة  اهللا  مــن  وصــيــة  «هـــذه 
فــيــضــلــوا  عــنــه  يــعــدلــوا  وال  تــبــارك وتــعــالــى،  عــنــده  مــن  الــمــنــزل  بــالــحــق 
عــن ســبــيــلــه، وقـــد تــوعــد تــعــالــى مــن ضــل عــن ســبــيــلــه، وتــنــاســى يــوم 

.(١ الــشــديــد»( والــعــذاب  األكــيــد  الــحــســاب بــالــوعــيــد 
وكان   - زرعة  أبي  بن  إبراهيم  إلى  بسنده  حاتم  أبي  ابن   رو
أيــحــاســب  لــــه:  قــــال  عـــبـــدالـــمـــلـــك  بـــن  الـــولـــيـــد  أن   - الـــكـــتـــاب  قــــرأ  قـــد 
وفقهت؟  القرآن  وقرأت  األول،  الكتاب  قرأت  قد  فإنك  الخليفة، 
أمير  يا  قلت:  أمان،  في  قل  قال:  أقول؟  المؤمنين!  أمير  يا  فقلت: 

(١) تفسير ابن كثير۴ (٨٦/١٢). 

الكلمة التاسعة واألربعون
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لــه  جــمــع  ک  اهللا  إن  داود؟  أو  اهللا  عــلــى  أكـــرم  أنـــت  الــمــؤمــنــيــن، 
 Ë  Ê  É﴿ فــقــال:  فــي كــتــابــه  ثــم تــوعــده  والــخــالفــة،  الــنــبــوة، 
 Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ﴾è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

 .(١ )[٢٦ [ص: 
 X  W V  U  T  S  R  Q﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــــــال 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 k  j  i h  g  f  e  d  c  b
 x  w  v  u  t  s r  q  p  o  n  m  l

.[٤٤ [الــمــائــدة:   ﴾}  |  {  z  y

عــازبگ  بــن  لــبــراء  ا حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ملسو هيلع هللا ىلص،  مْ اهُ عَ دَ فَ ا،  ودً لُ جْ ٢)مَ ا ( مً مَّ حَ مُ يٍّ  ودِ بِيَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِيِّ  لنَّ ا لَى  عَ رَّ  مُ قال: 
 ، ــمْ ــعَ نَ  : ـــوا لُ ـــا قَ ؟»،  ـــمْ بِـــكُ ـــا ـــتَ كِ فِـــي  نِـــي  ا لـــزَّ ا ـــدَّ  حَ ونَ  ـــدُ ـــجِ تَ ا  ـــذَ ـــكَ : «هَ ـــالَ ـــقَ فَ
لَ  ـــــزَ نْ أَ ي  ـــــذِ لَّ ا ـــهِ  لـــلَّ بِـــا كَ  ــــدُ ــــشُ نْ : «أَ ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــمْ ئِـــهِ ـــا ـــمَ ـــلَ عُ ــــنْ  مِ ـــــالً  جُ رَ ـــا  عَ ـــدَ فَ
 « ـــمْ بِـــكُ ـــا ـــتَ كِ ـــي  فِ نِـــي  ا لـــزَّ ا ـــدَّ  حَ ونَ  ـــدُ ـــجِ تَ ا  ـــذَ ـــكَ هَ أَ ـــى،  ـــوسَ مُ ـــى  ـــلَ عَ ةَ  ا رَ ـــوْ لـــتَّ ا
 ، ـــمَ جْ لـــرَّ ا هُ  ـــدُ ـــجِ نَ  ، كَ ـــرْ ـــبِ خْ أُ ـــمْ  لَ ا  ـــذَ بِـــهَ ــنـِـي  تَ ــدْ ــشَ نَ ـــكَ  نَّ أَ الَ  ــــوْ لَ وَ  ، الَ  : ـــالَ قَ
ا  ذَ إِ وَ  ، ــاهُ ــنَ كْ ــرَ تَ يــفَ  ــرِ لــشَّ ا ــا  نَ ــذْ خَ أَ ا  ذَ إِ ــا  ــنَّ ــكُ فَ ــا،  ــنَ فِ ا ــرَ شْ أَ ــي  فِ ــرَ  ــثُ كَ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ وَ
ــى  ــلَ عَ ــعْ  ــمِ ــتَ ــجْ ــنَ ــلْ فَ ا  ــوْ لَ ــا ــعَ تَ ــا:  ــنَ ــلْ قُ  ، ــدَّ ــحَ لْ ا ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــنَ ــمْ قَ أَ ــيــفَ  ــعِ الــضَّ ــا  نَ ــذْ خَ أَ

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٦٨، وعزاه البن أبي حاتم في تفسيره.  (١)
أي مسود الوجه من الحممة، وهي الفحمة.   (٢)

٤٧٠Ş!a@fiå„c @bfl @7Ãi@·ÿßa
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ــدَ  ــلْ ــجَ لْ ا وَ ــيــمَ  ــمِ ــحْ لــتَّ ا ــا  ــنَ ــلْ ــعَ ــجَ فَ  ، ــيــعِ ضِ ــوَ لْ ا وَ يــفِ  ــرِ لــشَّ ا ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــيــمُ ــقِ نُ ءٍ  ــيْ شَ
ــا  ــيَ حْ أَ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  لــلــهُ «ا ملسو هيلع هللا ىلص:  اِهللا  ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــمِ جْ لــرَّ ا ــانَ  ــكَ مَ

 d  c﴿ ک:  اهللا  فأنزل  جم،  فرُ به  فأمر   .« وهُ اتُ مَ أَ ذْ  إِ كَ  رَ مْ أَ
﴾المائدة: ٤١]، إلى   k  j  i  h  g  f  e
ئــتــوا  ا يــقــول:   ،[٤١ لــمــائــدة:  [ا  ﴾¬  «  ª  ©   ﴿ قــولــه: 
أفتاكم  وإن  فخذوه،  والجلد  بــالــتــحــمــيــم  أمركم  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  ا  محمدً

 x  w  v  u  t  ﴿ تــعــالــى:  اهللا  فــأنــزل  فـــاحـــذروا،  بــالــرجــم 
 »  º  ¹﴿  ،[٤٤ |﴾ [المائدة:   {  z  y
 E﴿  ،[٤٥ Â﴾ [المائدة:  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 [٤٧ N﴾[المائدة:  M  L  K  J  I  H  G  F

.(١ كــلــهــا( لــكــفــار  ا فــي 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
تــعــالــى  يــنــكــر  الــكــريــمــة  اآليــة  هــذه  ٥٠]، «فــي  Û Ú﴾[المائدة: 
خــيــر،  كــل  عــلــى  الــمــشــتــمــل  الــمــحــكــم  اهللا  حــكــم  عــن  خــرج  مــن  عــلــى 
واألهـــواء،  اآلراء،  مــن  ســـواه  مــا  إلـــى  وعـــدل  شـــر،  كــل  عــن  الــنــاهــي 
اهللا.  شريعة  من  مستند  بال  الرجال،  وضعها  التي  واالصطالحات 
كــمــا كــان أهــل الــجــاهــلــيــة يــحــكــمــون بــه مــن الــضــالالت والــجــهــاالت 
ئــــهــــم، وكـــمـــا يـــحـــكـــم بــــه الـــتـــتـــار مــن  مـــمـــا يـــضـــعـــونـــهـــا بـــآرائـــهـــم وأهــــوا
الـــســـيـــاســـات الــمــلــكــيــة الـــمـــأخـــوذة عـــن مــلــكــهــم جــنــكــيــز خــــان الـــذي 

(١) برقم ١٧٠٠. 
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وضــــع لـــهـــم الـــيـــاســـق: وهــــو عـــبـــارة عـــن كـــتـــاب مـــجـــمـــوع مـــن أحـــكـــام 
قــد اقــتــبــســهــا مــن شــرائــع شــتــى؛ مــن الــيــهــوديــة، والــنــصــرانــيــة، والــمــلــة 
اإلســالمــيــة.. وغــيــرهــا، وفــيــهــا كــثــيــر مــن األحــكــام أخــذهــا مــن مــجــرد 
ــا يــقــدمــونــه عــلــى الــحــكــم  ــا مــتــبــعً نــظــره وهــواه، فــصــارت فــي بــنــيــه شــرعً
يــجــب  كـــافـــر  فــهــو  ذلـــك  فــعــل  فــمــن  رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص،  وســـنـــة  اهللا  بــكــتــاب 
فــي  ســـواه  يــحــكــم  فــال  ورســـولـــه،  اهللا  حــكــم  إلـــى  يــرجــع  حــتــى  قــتــالــه، 

 .(١ وال كــثــيــر»( قــلــيــل 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ تعالى:  وقال 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
بنفسه  تعالى  يقسم  الكريمة  اآلية  هذه  «في   .[٦٥ [النساء:   ﴾Á
في  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  يُحكم  حتى  أحد  يؤمن  ال  أنه  المقدسة،  الكريمة 
جــمــيــع األمــــور، فــمــا حــكــم بـــه فــهــو الــحــق الـــذي يــجــب االنـــقـــيـــاد لــه 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  ﴿ قــال:  ولــهــذا  ا،  وظــاهــرً ــا،  بــاطــنً
بواطنهم،  في  يطيعونك  حكموك  إذا  أي:   ﴾À ¿ ¾
ــا مــمــا حــكــمــت بــه، ويــنــقــادون لــه فــي  حــرجً فــال يــجــدون فــي أنــفــســهــم 
ــا كــلــيــا مـــن غــيــر مــمــانــعــة،  الــظــاهــر والــبــاطــن فــيــســلــمــوا لــذلــك تــســلــيــمً

.(٢ وال مــنــازعــة»( مــدافــعــة،  وال 
حــــديــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  رو

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير۴ ص٣٨٤.  (١)
المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص٣٠٥.  (٢)

٤٧٢Ş!a@fiå„c @bfl @7Ãi@·ÿßa
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األنـــصـــار  مـــن  رجــــالً  أن  حـــدثـــه:  لـــزبـــيـــر  ا بـــن  عــــروة  أن  شـــهـــاب  بــــن  ا
فــقــال   ، ـــلَ ـــخْ لـــنَّ ا بِــــهِ  ـــيَ  ـــقِ ـــسْ لِـــيَ لـــحـــرة،  ا مـــن  شــــراج  فـــي  لـــزبـــيـــر  ا خـــاصـــم 
ــهُ  ــلْ سِ رْ أَ ــمَّ  ثُ  - وفِ  ــرُ ــعْ ــمَ لْ بِــا هُ  ــرَ مَ ــأَ فَ  - ــرُ  ــيْ بَ زُ ــا  يَ ـــقِ  «اسْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول 
هُ  جْ وَ نَ  وَّ لَ تَ فَ ؟،  تِكَ مَّ عَ بْنَ  ا انَ  كَ نْ  أَ  : يُّ ارِ نْصَ األَ الَ  قَ فَ  ،« كَ ارِ جَ لَى  إِ
ــاءُ  لــمَ ا ــعَ  جِ ــرْ يَ ــى  ــتَّ حَ  ، ــبِــسْ احْ ــمَّ  ثُ  ، ـــقِ : «اسْ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ ملسو هيلع هللا ىلص،   ِ اهللَّ ـــولِ  سُ رَ
هِ  ـــذِ هَ نَّ  إِ  ِ َواهللَّ  : ـــرُ ـــيْ بَ لـــزُّ ا ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــهُ ـــقَّ حَ ـــهُ  لَ ـــى  عَ ـــوْ ـــتَ اسْ وَ  ،« رِ ـــدْ لـــجَ ا ــــى  لَ إِ

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿  : لِكَ ذَ فِي  لَتْ  نْزِ أُ ةَ  اآليَ
 .(١ )﴾μ  ´

قال الشيخ ابن عثيمين ۴ في تعليقه على قوله تعالى: ﴿¬ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
Á﴾ [النساء:  ٦٥]: «فال   À  ¿  ¾  ½  ¼  »
تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة اهللا بغيرها من القوانين، فإنه 
كله،  بالكتاب  كفرٌ  الكتاب  ببعض  الكفر  ألن  وصلى؛  صام  ولو  يكفر 
ا،  جميعً به  تكفر  أن  وإمــا  ا،  جميعً به  تؤمن  أن  إمــا  يتبعض،  ال  فالشرع 
حالك  ألن  بالجميع؛  كافرٌ  فأنت  ببعض،  وكفرت  ببعض  آمنت  وإذا 
تقول: إنك ال تؤمن إال بما ال يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فال 
هواك  واتخذت   ،الهو اتبعت  بذلك  فأنت  الكفر،  هو  هذا  به،  تؤمن 

ا من دون اهللا. إلهً
(١) صحيح البخاري برقم ٢٣٦٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٥٧. 



٤٧٤
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يــكــون  مـــا  أخـــطـــر  مـــن  جـــــدا،  خـــطـــيـــرة  الـــمـــســـألـــة  أن  فـــالـــحـــاصـــل 
تخالف  قوانين  وضعوا  قد  فإنهم  اليوم،  المسلمين  لحكام  بالنسبة 
بــاهللا  – والــعــيــاذ  الــشــريــعــة وهــم يــعــرفــون الــشــريــعــة، ولــكــن وضــعــوهــا 
ومــشــى  الــقــوانــيــن  هــذه  ســنــوا  الــذيــن  الــكــفــرة  مــن  اهللا  ألعــداء  ــا  – تــبــعً
الــنــاس عــلــيــهــا، والــعــجــب أنــه لــقــصــور عــلــم هــؤالء وضــعــف ديــنــهــم، 
الــكــفــار،  مــن  فـــالن  بــن  فـــالن  هــو  الــقــانــون  واضـــع  أن  يــعــلــمــون  أنــهــم 
فـــي عـــصـــرٍ قـــد اخــتــلــفــت الـــعـــصـــور عـــنـــه مـــن مـــئـــات الـــســـنـــيـــن، ثـــم هــو 
فــي مــكــان يــخــتــلــف عــن مــكــان األمـــة اإلســالمــيــة، ثــم هــو فــي شــعــب 
يــخــتــلــف عــن شــعــوب األمـــة اإلســالمــيــة، ومـــع ذلـــك يــفــرضــون هــذه 
وال  اهللا  كــتــاب  إلــى  يــرجــعــون  وال  اإلســالمــيــة،  األمــة  عــلــى  الــقــوانــيــن 
وأيـــن  اإليـــمـــان؟  وأيـــن  اإلســــالم؟  فـــأيـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  ســنــة  إلـــى 
وأين  كافة؟  الناس  إلى  رسول  وأنه  محمدملسو هيلع هللا ىلص،  برسالة  التصديق 

الــتــصــديــق بــعــمــوم رســالــتــه، وأنــهــا عــامــة فــي كــل شــيء؟
الــتــي  بــالــعــبــادة  خــاصــة  الــشــريــعــة  أن  يــظــنــون  الــجــهــلــة  مـــن  كــثــيــرٌ 
نــكــاح  مــن  الــشــخــصــيــة  األحـــوال  فــي  أو  فــقــط،  اهللاک  وبــيــن  بــيــنــك 
عــامــة  فــالــشــريــعــة  الــظــن،  هذا  فــي  أخــطــئــوا  ولــكــنــهــم  وشــبــهــه،  وميراث 
هــذا؛ فــاســأل مــا هــي أطــول  وإذا شــئــت أن يــتــبــيــن لــك  فــي كــل شــيء، 
يـــن:  الـــدَّ آيــــة  هـــي  آيــــة  أطـــــول  إن  لــــك:  ـــقـــال  ســـيُ اهللا؟  كـــتـــاب  فـــي  آيــــة 
في  كلها   ،[٢٨٢ [البقرة:   ﴾  ...& % $ # " ! ﴿
بــالــعــبــادة،  خــاص  اإلســالمــي  الــشــرع  إن  نــقــول  فــكــيــف  الــمــعــامــالت، 
عــمــد  عــن  كـــان  إن  وضـــالل،  جــهــل،  هـــذا  الــشــخــصــيــة،  بـــاألحـــوال  أو 

٤٧٤Ş!a@fiå„c @bfl @7Ãi@·ÿßa
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والواجب  قصور،  فهو  جهل  عن  كان  وإن  واستكبار،  ضالل،  فهو 
.(١ اهللا لــنــا ولــهــم الــهــدايــة»( أن يــتــعــلــم اإلنــســان ويــعــرف. نــســأل 

اهللا: يــعــنــي تــحــكــيــم الــقــوانــيــن  أنــزل  مــا  بــغــيــر  «والــمــراد بــالــحــكــم 
األمين  الروح  به  نزل  ما  منزلة  اللعين  القانون  وتنزيل  الطاغوتية، 
عــلــى قــلــب مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص فــي الــحــكــم بــيــن الــعــالــمــيــن، والـــرد إلــيــه عــنــد 

.(٢ الــتــنــازع»(
يُسمي  أن  الممتنع  «من   :۴ إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  قال 
ا،  كــافــرً يــكــون  وال  ا،  كـــافـــرً اهللا  أنـــزل  مــا  بــغــيــر  الــحــاكــم  ســبــحــانــه  اهللا 
وإمـــا كــفــر اعــتــقــاد، ومـــا جــاء  ــا، إمـــا كــفــر عــمــل،  بـــل هـــو كـــافـــرٌ مــطــلــقً
روايــة طــاوس وغــيــره  اآليــة مــن  عــن ابــن عــبــاسک فــي تــفــســيــر هــذه 
إمــا كــفــر اعــتــقــاد نــاقــل عــن  اهللا كــافــر،  أنــزل  مــا  أن الــحــاكــم بــغــيــر  يــدل 

وإمــا كــفــر عــمــل ال يــنــقــل عــن الــمــلــة. الــمــلــة، 
ZaÏ„c @ÏËœ @Öb‘n«¸a @ä–◊ @ÏÁÎ@fiÎ˛a @·é‘€a @bflc @

اهللا  ــكــم  حُ أحــقــيــة  اهللا  أنـــزل  مـــا  بــغــيــر  الــحــاكــم  يــجــحــد  أن   :
ک،  عـــبـــاس  بـــــن  ا عــــن  روي  مــــا  مـــعـــنـــى  وهـــــو  ورســـــولـــــه، 
من  اهللا  أنزل  ما  جحود  هو  ذلك  أن  جرير:  ابن  واختاره 
وهــذا مــا ال نــزاع فــيــه بــيــن أهــل الــعــلــم. الــحــكــم الــشــرعــي، 

شرح رياض الصالحين، للشيخ ابن عثيمين۴ (٢٦١/٢-٢٦٣).   (١)
ا  سابقً السعودية  الديار  مفتي  إبراهيم  بن  محمد  للشيخ  القوانين،  تحكيم  رسالة  انظر:   (٢)

ص١. 



٤٧٦

٨-٦-٢٠١٧

اهللا  حــكــم  كـــون  اهللا  أنـــزل  مـــا  بــغــيــر  الــحــاكــم  يــجــحــد  ال  أن   :
الـــرســـولملسو هيلع هللا ىلص  غــيــر  حــكــم  أن  اعــتــقــد  لــكــن  حـــقـــا،  ورســـولـــه 
من  الناس  يحتاجه  لما  وأشمل  وأتم  حكمه،  من  أحسن 
ما  إلى  بالنسبة  أو  ا  مطلقً إما  التنازع،  عند  بينهم  الحكم 
اســتــجــد مـــن الـــحـــوادث الــتــي نــشــأت عـــن تــطــور الـــزمـــان، 
؛ لــتــفــضــيــلــه  ــفــرٌ ال ريــب أنــه كُ ــا  أيــضً وهــذا  األحــوال،  وتــغــيــر 

أحــكــام الــمــخــلــوقــيــن عــلــى حــكــم الــحــكــيــم الــحــمــيــد.
لــكــن  ورســولــه،  اهللا  حــكــم  مــن  أحــســن  كــونــه  يــعــتــقــد  ال  أنــه   :
فــهــذا كــالــنــوعــيــن الــلــذيــن قــبــلــه، فــي كــونــه  اعــتــقــد أنــه مــثــلــه، 
ا الــكــفــر الـــنـــاقـــل عـــن الـــمـــلـــة، لــمــا يــقــتــضــيــه ذلـــك مــن  كـــافـــرً
تـــســـويـــة الـــمـــخـــلـــوق بـــالـــخـــالـــق، والـــمـــنـــاقـــضـــة والـــمـــعـــانـــدة 
.[١١  :الــشــور]  ﴾ 43 2 1 0﴿ ک:  لــقــولــه 

مماثالً  اهللا  أنزل  ما  بغير  الحاكم  حكم  كون  يعتقد  ال  أن   :
أحــســن  كــونــه  يــعــتــقــد  أن  عــن  فــضــالً  ورســولــه،  اهللا  لــحــكــم 
اهللا  حــكــم  ــخــالــف  يُ بــمــا  الــحــكــم  جـــواز  اعــتــقــد  لــكــن  مــنــه، 
فـــهـــذا كــــالــــذي قـــبـــلـــه يـــصـــدق عـــلـــيـــه مــــا يـــصـــدق  ورســــولــــه، 
ـــلـــم بـــالـــنـــصـــوص الــصــحــيــحــة  عـــلـــيـــه، العـــتـــقـــاده جــــواز مـــا عُ

الــصــريــحــة الــقــاطــعــة تــحــريــمــه.
وهــــــو أعــــظــــمــــهــــا وأشــــمــــلــــهــــا وأظـــــهـــــرهـــــا مــــعــــانــــدة لـــلـــشـــرع   :

٤٧٦Ş!a@fiå„c @bfl @7Ãi@·ÿßa
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ومــكــابــرة ألحــكــامــه، ومــشــاقــة لــلــه ولــرســولــه، ومــضــاهــاة 
ا،  وإرصـــــــــــادً ا  ا، وإمــــــــــــدادً بــــالــــمــــحــــاكــــم الــــشــــرعــــيــــة إعــــــــــــدادً
ـــا،  ــــا، وحـــكـــمً ، وتــــنــــويــــعً ــــا، وتـــشـــكـــيـــالً ، وتــــفــــريــــقً وتــــأصــــيــــالً
لــلــمــحــاكــم  أن  فـــكـــمـــا  ومـــســـتـــنـــدات،  ومــــراجــــع،  ــــا،  وإلــــزامً
اهللا  كتاب  إلى  كلها  مرجعها  مستمدات  مراجع  الشرعية 
القانون  هي  مراجع  المحاكم  فلهذه  رسولهملسو هيلع هللا ىلص،  وسنة 
نـــيـــن كـــثـــيـــرة، كـــالـــقـــانـــون  الـــمـــلـــفـــق مـــن شـــرائـــع شـــتـــى، وقـــوا
الــفــرنــســي، والــقــانــون األمــريــكــي، والــقــانــون الــبــريــطــانــي، 

وغــيــرهــا مــن الــقــوانــيــن.
مــن  والــقــبــائــل  الــعــشــائــر،  رؤســــاء  مـــن  كــثــيــر  بـــه  يــحــكــم  مـــا   :
وأجـــدادهـــم،  الـــبـــوادي ونــحــوهــم مـــن حــكــايــات آبـــائـــهـــم، 
لــــتــــي يـــســـمـــونـــهـــا ســـلـــمـــوهـــم يــــتــــوارثــــون ذلـــك  تــــهــــم ا وعــــادا
عند  إليه  التحاكم  على  ويحملون  به،  ويحكمون  منهم، 
عن  ورغبة  ا  وإعراضً الجاهلية،  أحكام  على  بقاء  النزاع 

بــاهللا.  إال  وال قــوة  اهللا ورســولــه، فــال حــول  حــكــم 
Z Ş!a @fiå„c @bfl @äÓÃi @·ÿz€a @Ô‡é” @Âfl @Ô„br€a @·é‘€a @bflcÎ

اآليـــة:  فــي  فــي قــولــهگ  وذلـــك  عــبــاس  ابـــن  عــن  مـــروي  فــهــو   
 [٤٤ ﴿ z y x w v u t } |﴾ [المائدة: 
إلــيــه؛  تــذهــبــون  الــذي  بــالــكــفــر  لــيــس  ــا:  أيــضً وقــولــه  الــكــفــر،  دون  كــفــر 
بــغــيــرهــا  الــقــضــيــة  فــي  الــحــكــم  عــلــى  وهــواه  تــحــمــلــه شــهــوتــه  أن  وذلــك 
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.ومــجــانــبــة الــهــد
عــظــمــى  مــعــصــيــة  فــإنــه  الــمــلــة،  مــن  كــفــره  يــخــرجــه  لــم  وإن  وهــذا، 
أكـــبـــر مـــن الـــكـــبـــائـــر، كـــالـــزنـــا، وشــــرب الـــخـــمـــر، والـــســـرقـــة، والــيــمــيــن 
أن  اهللا  نسأل  ا،  كفرً يسمها  لم  معصية  فإنها  وغيرها،  الغموس... 
، فــإنــه  ا ورضــاءً يــجــمــع الــمــســلــمــيــن عــلــى الــتــحــاكــم إلــى كــتــابــه، انــقــيــادً

.(١ ولــي ذلــك والــقــادر عــلــيــه»(
 

خــالــف - ١ بـــمـــن  عـــقـــابـــه  وحـــلـــول  وســـخـــطـــه،  اهللا  غـــضـــب  اســـتـــحـــقـــاق 
أمــره ونــهــيــه، وتــحــاكــم إلــى غــيــره.

الـــوضـــعـــيـــة، - ٢ نـــيـــن  والـــقـــوا الـــدســـاتـــيـــر،  ظــــل  فــــي  لــــنــــاس  ا عـــــاش  إذا 
فـــإن الـــحـــوادث والــجــرائــم تــكــثــر بــشــكــل مــذهــل وبــنــســبــة عــظــيــمــة 
ــــا مـــن واقـــع  واضــــحً وهـــــذا مـــا يـــلـــمـــس  ـــا بـــعـــد عـــــام،  مـــتـــزايـــدة عـــامً
األقطار  في  والجنايات  للجرائم  الرسمية  اإلحصائيات  أرقام 

والــبــالد الــعــامــلــة بــتــلــك األنــظــمــة والــقــوانــيــن.
لــــفــــوضــــى فــــي تـــلـــك الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــطـــبـــقـــة - ٣ نــــعــــدام األمـــــــن، وا ا

يــقــتــل،  ال  يــده، والــقــاتــل  ال تــقــطــع  لــلــقــوانــيــن الــوضــعــيــة، فــالــســارق 
 ! ينَ رِ اجِ هَ المُ رَ  شَ عْ مَ ا  الحديث: «يَ وفي  يجلد،  ال  الخمر  وشارب 
باختصار،  بعدها  ومــا  ص١  إبــراهــيــم  بــن  محمد  للشيخ  القوانين،  تحكيم  رســالــة  انــظــر:   (١)

بشرح الشيخ سفر الحوالي. 
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ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ ــنَّ -  ــوهُ كُ رِ ــدْ تُ نْ  أَ ــهِ  بِــالــلَّ ـــوذُ  عُ أَ وَ  ، ــنَّ بِــهِ ــمْ  ــيــتُ ــلِ ــتُ بْ ا ا  إِذَ ــسٌ  ــمْ خَ
ــا  ــمَّ وا مِ ــرُ ــيَّ ــخَ ــتَ يَ ، وَ ــهِ الــلَّ ــابِ  ــتَ بِــكِ ــمْ  ــهُ ــتُ ئِــمَّ ــمْ أَ ــكُ ــحْ تَ ــمْ  ــا لَ مَ : وَ هِ ـــرِ آخِ فِــي 

.(٢ )(١ )« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــمْ  ــهُ سَ ــأْ بَ ــهُ   الــلَّ ــلَ  ــعَ إِالَّ جَ  ، ــهُ الــلَّ لَ  ــزَ نْ أَ
لــــبــــركــــات، فــتــحــكــيــم - ٤ نـــتـــشـــار الـــفـــقـــر، وغــــــالء األســـــعـــــار، ونــــــزع ا ا

الـــشـــريـــعـــة اإلســــالمــــيــــة أمـــــن لـــلـــنـــاس فــــي أوطــــانــــهــــم، وبــــركــــة فــي 
 ( ' & % $ # " !﴿ تعالى:  قال  أرزاقهم، 

.[٩٦ ( * + ﴾ [األعــراف: 
<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 

J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

ماجة  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   ،٤٠١٩ برقم  ماجة  ابن  سنن   (١)
 .٣٢٤٦ ٣٧٠/٢) بــرقــم  )

نــــضــــرة الـــنـــعـــيـــم فــــي مــــكــــارم أخــــــالق الـــــرســـــول الــــكــــريــــم، لـــجـــمـــاعـــة مــــن الــمــخــتــصــيــن   (٢)
 .(٤٤٤٧/١٠-٤٤٤٨)
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الكلمة الخمسون



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..
فـــإن أعـــداء الــمــســلــمــيــن مــن الــكــفــار يــمــكــرون بــالــلــيــل والــنــهــار 
الفرق  زرع  الخبيثة:  خططهم  ومن  وأهله،  اإلسالم  على  للقضاء 
ويــســيــطــروا  الــضــالــة فــي بـــالد الــمــســلــمــيــن حــتــى يــضــعــفــوا شــوكــتــهــم، 
عــلــى ثـــرواتـــهـــم، ويـــبـــعـــدوهـــم عـــن ديــنــهــم وأخـــالقـــهـــم، قـــال تــعــالــى: 

.[٢١٧ [الــبــقــرة:   ﴾d c b a ` _ ^ ﴿
لــــتــــي اســـتـــغـــلـــهـــا االســــتــــعــــمــــار فـــي  لــــفــــرق الــــضــــالــــة ا ومـــــن هـــــذه ا
ــا مـــن مــعــتــقــداتــهــا،  بـــالد الــمــســلــمــيــن فــرقــة الــصــوفــيــة، وســـأذكـــر بــعــضً

ونــشــأتــهــا، وخــطــرهــا عــلــى اإلســالم والــمــســلــمــيــن، لــلــعــلــم والــحــذر.
»

ZbËi @äfl @Ôn€a @ÚÓÇÌâbn€a @›yaä‡€a @kézi @“Ïñn€a @—‹nÇÌ

فـــالـــتـــصـــوف فـــي مـــراحـــلـــه األولــــــى: هـــو عـــبـــارة عـــن الـــزهـــد فــي (أ) 
اإلســــالم  شــيــخ  قــــال  ولـــهـــذا  اهللا،  لـــعـــبـــادة  واالنـــقـــطـــاع  الـــدنـــيـــا، 

الكلمة الخمسون



٤٨٢

٨-٦-٢٠١٧

٤٨٢‚˝ç⁄a @Ö˝i @Û‹« @bÁäİÅÎ @ÚÓœÏñ€a

ابـــن تــيــمــيــة۴ عـــن مــتــقــدمــي الــصــوفــيــة: «والــــصــــواب أنــهــم 
مــجــتــهــدون فــي طــاعــة اهللا كــمــا اجــتــهــد غــيــرهــم مــن أهــل طــاعــة 
وفـــيـــهـــم  اجــــتــــهــــاده،  بـــحـــســـب  الــــمــــقــــرب  الــــســــابــــق  فـــفـــيـــهـــم  اهللا، 
الصنفين  مــن  كــل  وفــي  الــيــمــيــن،  أهــل  مــن  هــو  الــذي  الــمــقــتــصــد 
يتوب،  ال  أو  فيتوب  يذنب  من  وفيهم  فيخطئ،  يجتهد  قد  من 
لربه»(١).  عاص  لنفسه،  ظالم  هو  من  إليهم  المنتسبين  ومن 

لــــتــــصــــوف إلـــــى الـــرهـــبـــانـــيـــة والـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــدع، (ب)  نــــحــــرف ا  ثــــم ا
وبــدأت اتــجــاهــات الــطــرق الــصــوفــيــة. والــمــنــكــرات، 

والضالالت (ت)  الشطحات،  فيه  بدأت  حتى  التصوف  تطور  ثم 
وأخـــذ طــائــفــة مــن الــصــوفــيــة بــعــقــيــدة  فــي األعــمــال والــعــقــائــد، 
الــحــلــول واالتــحــاد، فــخــرجــوا مــن اإلســالم، أمــا الــمــتــأخــرون 
األول  بـــالـــمـــعـــنـــى  الـــتـــصـــوف  أخــــذ  مــــن  فـــمـــنـــهـــم  الـــصـــوفـــيـــة  مــــن 
وهــــو الـــزهـــد فـــي الـــدنـــيـــا مـــع مـــمـــارســـة بـــعـــض الـــبـــدع، ومــنــهــم 
ا مــن  ــــا وحــــركــــات ومـــظـــاهـــر، فــــمــــارس كـــثـــيـــرً مــــن أخـــــذه طــــرقً
الـــشـــركـــيـــات والـــعـــقـــائـــد الـــبـــاطـــنـــيـــة، ومـــنـــهـــم مــــن آمــــن بــعــقــيــدة 

الــحــلــول واالتــحــاد فــكــفــر بــديــن اإلســالم. 


والــذي ذهــب إلــيــه كــثــيــر مــن أهــل الــتــحــقــيــق  اخــتــلــف فــي ذلــك، 
 .(١٨/١١) الفتاو  (١)

ج



٤٨٣

٨-٦-٢٠١٧

ــمــوا بــالــصــوفــيــة نــســبــة  خــلــدون وغــيــرهــمــا، أنــهــم سُ وابــن  كــابــن تــيــمــيــة 
لــلــبــســة الــظــاهــرة الــتــي يــلــبــســهــا كــثــيــر مــن الــصــوفــيــة، وهــي أســمــال مــن 

.(١ الــصــوف الــغــلــيــظ»(

»
يــــا  وبــــقــــا بــــعــــيــــن  لــــتــــا ا عــــهــــد  فـــــي  لــــهــــجــــري  ا نــــي  لــــثــــا ا لـــــقـــــرن  ا فـــــي 
وعـــدم  لـــعـــزلـــة  ا ثـــــروا  آ لـــعـــبـــاد  ا مـــن  ئـــفـــة  طـــا ظـــهـــرت  لـــصـــحـــابـــةژ،  ا
نــحــو  عــلــى  لــعــبــادة  ا فــي  نــفــســهــم  أ عــلــى  فــشــددوا  بــالــنــاس،  االخــتــالط 
الداخلية،  الفتن  بعض  بزوغ  ذلك  أسباب  ومن  قبل،  من  يُعهد  لم 
عــلــيک،  بــن  لــلــحــســيــن  حــصــل  كــمــا  لــزكــيــة،  ا لــدمــاء  ا بــعــض  وإراقــة 
ـــا  وطـــلـــبً لـــفـــتـــن،  ا مــــن  فـــيـــه  عـــمـــا  ـــا  تـــصـــونً لـــمـــجـــتـــمـــع  ا اعــــتــــزال  ثــــروا  فــــآ
بــهــا  بــوا أ لــدنــيــا  ا فــتــح  ــا  أيــضً ذلـــك  إلـــى  يــضــاف  ديــنــهــم،  فــي  لــلــســالمــة 
اإلســـالمـــيـــة،  لـــفـــتـــوحـــات  ا تـــســـاع  ا بــعــد  وبـــخـــاصـــة  لــمــســلــمــيــن،  ا أمــــام 
لـــمـــجـــون  وا لــــتــــرف  ا وشــــيــــوع  فـــيـــهـــا،  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا بـــعـــض  نـــغـــمـــاس  وا
لــعــبــاد  ا بــعــض  عــنــد  فــعــل  ردة  أوجـــد  مــمــا  لــســفــهــاء،  ا مـــن  طــبــقــة  بــيــن 
االنــحــراف  يــة  بــدا كــانــت  حــيــث  لــكــوفــة،  وا لــبــصــرة،  ا فــي  وبــخــاصــة 

.(٢ الــصــحــيــح»( لــمــنــهــج  ا عــن 
الــمــوجــز فــي األديــــان والــمــذاهــب الــمــعــاصــرة ص١٦٦-١٦٧،  للشيخ نــاصــر الــقــفــاري،   (١)

والشيخ ناصر العقل.
مانع  د.  بــإشــراف  الــمــعــاصــرة،  واألحــــزاب  والــمــذاهــب  األديــــان  فــي  الميسرة  الموسوعة   (٢)

الجهني (٢٥٤/١) بتصرف. 



٤٨٤

٨-٦-٢٠١٧

«ولــــلــــصــــوفــــيــــة طــــــرق كــــثــــيــــرة مــــنــــهــــا: الــــشــــاذلــــيــــة، والـــتـــيـــجـــانـــيـــة، 
والــســنــوســيــة، والــخــتــمــيــة، والــبــريــلــويــة.



مـــدارســـهـــم  تـــتـــشـــابـــه عـــقـــائـــد الـــصـــوفـــيـــة وأفـــــكـــــارهـــــم، وتــــتــــعــــدد 
اهللا  في  الــمــتــصــوفــة  يــلــي: «يــعــتــقــد  فــيــمــا  إجــمــالــهــا  ويــمــكــن  وطــرقــهــم، 
عين  الخالق  أن  وفحواها  الوجود،  وحدة  منها:  شتى،  عقائد  تعالى 
اهللا مــتــحــد بــمــخــلــوقــاتــه،  الــمــخــلــوق، والــمــخــلــوق عــيــن الــخــالــق، وأن 
كــلــه  الــوجــود  ذوات  فــي  فــمــا  الــمــعــانــي):  كــتــابــهــم (جــواهــر  فــي  جــاء 
والشرع،  والفطرة،  للعقل  مخالفة  العقيدة  وهذه  سبحانه،  اهللا  إال 
اهللا  ــر  كــفَّ وقــد  قــال بــهــا،  مــن  كــفــر  عــلــى  إجــمــاع الــمــســلــمــيــن  وقــد قــام 
يــقــول  بــمــن  فــكــيــف  الــمــســيــح،  هــو  اهللا  إن  بــقــولــهــم   الــنــصــار تــعــالــى 

.(١ اهللا مــتــحــد بــمــخــلــوقــاتــه»( إن 
عقائد  ا  أيضً الرسولملسو هيلع هللا ىلص  في  يعتقدون  الصوفية  من  «والغالة 
مــرتــبــتــهــم  إلــــى  يـــصـــل  ال  الــــرســــولملسو هيلع هللا ىلص  أن  يـــزعـــم  مـــن  فــمــنــهــم  شـــتـــى؛ 
لــــتــــصــــوف، كـــمـــا قـــال  وحــــالــــهــــم، وأنـــــه كـــــان جــــاهــــالً بـــعـــلـــوم رجـــــال ا

ا وقــف األنــبــيــاء بــســاحــلــه. الــبــســطــامــي: خــضــنــا بــحــرً
الـــكـــون،  قــبــة  هـــو  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  الـــرســـول  أن  يــعــتــقــد  مـــن  ومــنــهــم: 
نــاصــر الــقــفــاري،  للشيخ  ص١٦٦-١٦٧،  والــمــذاهــب الــمــعــاصــرة  األديــــان  فــي  الــمــوجــز   (١)

والشيخ ناصر العقل. 

٤٨٤‚˝ç⁄a @Ö˝i @Û‹« @bÁäİÅÎ @ÚÓœÏñ€a



٤٨٥
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واألرض،  الـــســـمـــاوات،  وأن  الـــعـــرش،  عـــلـــى  الـــمـــســـتـــوي  اهللا  وهــــو 
أول  وأنه  نوره،  من  ــلــقــت  خُ الــكــائــنــات  وكل  والكرسي،  والعرش، 

ومــن تــبــعــه. وهــذه عــقــيــدة ابــن عــربــي  مــوجــود، 
ورسالته،  ببشريته  ويعتقد  يرده  بل  ذلك،  يعتقد  ال  من  ومنهم: 
تــعــالــى  اهللا  إلى  بـــهملسو هيلع هللا ىلص  ويــتــوســلــون  يــســتــشــفــعــون  ذلـــك  مـــع  ولــكــنــهــم 

عــلــى وجــه يــخــالــف عــقــيــدة أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة.
األولـــــيـــــاء يـــعـــتـــقـــد الـــصـــوفـــيـــة عـــقـــائـــد شــــتــــى؛ فـــمـــنـــهـــم مــن  وفـــــي 
مــســاوٍ لــلــه فــي  ــل الــولــي عــلــى الــنــبــي، ومــنــهــم مــن يــجــعــل الــولــي  يــفــضِّ
كــل صــفــاتــه، فــهــو يــخــلــق ويــــرزق، ويــحــيــي ويــمــيــت، ويــتــصــرف فــي 
واألقـــطـــاب،  الـــكـــون، ولـــهـــم تــقــســيــمــات لـــلـــواليـــة؛ فــهــنــاك الـــغـــوث، 
واألبــــــدال، والـــنـــجـــبـــاء، حـــيـــث يــجــتــمــعــون فـــي ديـــــوان لـــهـــم فـــي غـــار 
ذلــك،  يــعــتــقــد  ال  مــن  ومــنــهــم  الــمــقــاديــر،  فــي  يــنــظــرون  لــيــلــة  كــل  حــراء 
ــا يــأخــذونــهــم وســائــط بــيــنــهــم وبــيــن ربــهــم، ســـواء كــان  ولــكــنــهــم أيــضً
الـــضـــالالت  مـــن  ذلـــك  غــيــر  إلـــى   ،(١ مـــمـــاتـــهـــم»( بــعــد  أو  حــيــاتــهــم  فـــي 

والــعــافــيــة. الــســالمــة  اهللا  نسأل  والــخــرافــات 
«ورغــــم خـــطـــورة الــفــكــر الـــصـــوفـــي عــلــى األمــــة مــنــذ قــــرون مــن 
مــن  األمــة  عــلــى  الــفــكــر  هــذا  جــره  مــا  ورغــم  اآلن،  مــن  ولــيــس  الــزمــان 
مانع  د.  بــإشــراف  الــمــعــاصــرة،  واألحــــزاب  والــمــذاهــب  األديــــان  فــي  الميسرة  الموسوعة   (١)

الجهني (٢٥٤/١). 
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لــهــذا  األمــــة  عــلــمــاء  مــعــالــجــة  أن  إال  الـــتـــاريـــخ،  عــبــر  ومــــآس  ويــــالت 
األمــة ومــواجــهــتــهــم لــه لــم  جــســد  الــمــرض الــمــعــدي الــمــســتــشــري فــي 
يـــكـــن بـــالـــمـــســـتـــو الـــمـــطـــلـــوب والـــمـــأمـــول، حـــيـــث مـــا زالــــت الـــفـــرق 
مستغلة  اآلن،  حتى  اإلسالمية  البالد  في  وتتوسع  تنتشر  الصوفية 
الــجــهــل، والــفــقــر الــمــنــتــشــر فــيــهــا، وغـــيـــاب الــمــوجــهــيــن والــمــعــلــمــيــن 

مــن أهــل الــســنــة الــمــعــتــدلــيــن.
االحــتــالل الــغــربــي األجــنــبــي عــلــى الــطــرق الــصــوفــيــة  لــقــد اعــتــمــد 
أن  كــمــا  إســالمــي،  بــلــد  أي  فــي  ضــده  الــمــســلــحــة  الــمــقــاومــة  لــمــواجــهــة 
حــكــم  فـــي  االســتــعــمــار  – وريـــثـــة  الــمــعــاصــرة  االســـتـــبـــداديـــة  األنــظــمــة 

واالنــتــشــار. الــديــار – لــم تــســمــح لــغــيــر الــطــرق الــصــوفــيــة بــالــتــمــدد 
ولقد حذر كثير من العلماء المخلصين من خطر الفكر الصوفي 
ما  الجانب  هذا  في  الدعوي  العملي  الواقع  أن  إال  نظريا،  األمة  على 
لخطر  نبه  من  بين  ومن  والعمل،  الجهود  من  الكثير  إلى  يحتاج  يزال 
كتابه  في  ذكر  الذي  الخالق،  عبد  عبدالرحمن  الشيخ  الصوفي  الفكر 
(الــفــكــر الــصــوفــي فــي ضــوء الــكــتــاب والــســنــة) أن الــفــكــر الــصــوفــي هو 
ل عــز هــذه  ــا عــلــى أمــة اإلســـالم، وأنـــه الـــذي حـــوَّ أشــد األخــطــار جــمــيــعً
األمـــة ذال ومــهــانــة، وأنـــه الــســوس الـــذي ظــل يــنــخــر ويــهــدم فــي جسم 
شــجــرتــنــا الــبــاســقــة حــتــى أنــاخــهــا مــع األيـــام، وأنــه ال خــالص لــألمــة إال 
الشيخ  بين  وقد  آخر،  خطر  أي  قبل  أوالً  السوس  هذا  من  بالتخلص 

وهي: الصوفي،  الفكر  مخاطر  أهم  كتابه  في 
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والــحــديــث.- ١ صــرف الــنــاس عــن الــقــرآن 
فــتــح بــاب الــتــأويــل الــبــاطــنــي لــنــصــوص الــقــرآن والــحــديــث.- ٢
إتــالف الــعــقــيــدة اإلســالمــيــة.- ٣

جميع  في  الواسع  انتشاره  في  تكمن  الفكر  هذا  خطورة  أن  كما 
– حــيــث  اإلفــريــقــيــة  الـــقـــارة  فـــي  – وخـــاصـــة  اإلســـالمـــي  الــعــالــم  دول 
واإلسالمي،  الديني  وخاصة  العلم،  وقلة  والجهل،  الشديد،  الفقر 
إضــافــة لــقــلــة الــدعــاة والــمــعــلــمــيــن لــإلســالم الــحــقــيــقــي، وهــو مــا شــكــل 

نطاق. أوسع  على  الصوفي  الفكر  النتشار  ا  مالئمً ا  مناخً
فــفــي الــســنــغــال مــثــالً والــتــي يــشــكــل الــمــســلــمــون فــيــهــا مــا نــســبــتــه 
وهــي  فــيــهــا  واحـــدة  صــوفــيــة  طــريــقــة  فــإن  الــســكــان،  عــدد  مــن   (%٩٤ )
بــيــنــمــا  الـــســـنـــغـــال،  فـــي  الــمــســلــمــيــن  مـــن   (%٥١ تــحــتــضــن ( الــتــيــجــانــيــة 
 األخر الصوفية  الطرق  من  وغيرها  المريدية  الطريقة  تستوعب 
الصوفية  الطرق  سيطرة   مد عن  يعبر  مما  السنغال،  مسلمي  بقية 
السنغال  تُعد  أن  مستغربًا  يكن  لم  هنا  ومن  السنغال،  مسلمي  على 
مـــدارســـهـــا فـــي أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث تــلــعــب  مـــعـــقـــالً لــلــصــوفــيــة بــمــخــتــلــف 
الــديــنــيــة  األبـــعـــاد  تـــتـــجـــاوز  ا  أدوارً الــســنــغــالــيــة  الـــصـــوفـــيـــة  الــــمــــدارس 
والـــروحـــيـــة إلــــى الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث قــــام ســـاســـة الـــســـنـــغـــال بــتــوظــيــف 

الــصــوفــيــة لــبــلــوغ مــآربــهــم الــســيــاســيــة.
لـــــطـــــرق الــــصــــوفــــيــــة فـــي  لـــــيـــــوم تــــخــــتــــرق ا ئـــــيـــــل ا وهـــــــا هـــــي إســـــرا
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الـــســـنـــغـــال، مـــن خـــالل زيــــارة يـــقـــوم بــهــا حـــالـــيـــا بــعــض أئـــمـــة مــســاجــد 
دالالت  من  تحمله  بما  إلسرائيل،  الصوفية  الطرق  بعض  وممثلو 
السنغالي  بالمجتمع  التغلغل  من  اليهود  تمكن  خالل  من  خطيرة 
ا لــمــحــوريــة رجــــال الـــديـــن فـــي تــلــك الـــبـــالد، األمــــر الــــذي أثـــار  نـــظـــرً
ا مــن األوســاط الــديــنــيــة الــســنــغــالــيــة  مــوجــة اســتــيــاء كــبــيــرة ســادت كــثــيــرً

واإلســالمــيــة عــلــى خــلــفــيــة هــذه الــزيــارة.
لــســنــغــالــيــة  ا بــاي  بــمــديــنــة  نــيــة  لــتــيــجــا ا لــطــريــقــة  ا زعــيــم  نــفــي  ورغــم 
بــوفــد  طــريــقــتــه  عــن  مــمــثــلــيــن  وجــود  نــيــاس  إ لــتــيــجــانــي  ا أحــمــد  لــشــيــخ  ا
مــحــلــيــة  إعــالم  وســائــل  أن  إال  حــالــيــا،  ئــيــل  إســرا يــزور  الــذي  األئــمــة 
لــنــفــوذ  ا ذات  نــيــة  لــتــيــجــا ا لــلــطــريــقــة  مــمــثــلــيــن  وجـــود  عــن  تــحــدثــت  قــد 
إلــى  ا  مــؤخــرً تــوجــه  لـــذي  ا األئــمــة  وفـــد  ضــمــن  لــســنــغــال  ا فــي  لــكــبــيــر  ا

ئــيــل. إســرا
كــل  بــعــيــدة  ا  أفــكــارً الــطــريــقــة الــتــيــجــانــيــة تــتــبــنــى  أن  ومــن الــمــعــلــوم 
رؤيــة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــظــة والــتــلــقــي مــنــه،  الــبــعــد عــن اإلســالم، كــإمــكــانــيــة 
أن   دعو عن  ناهيك  التيجاني،  لوليهم  الغيب  علم  لنسبة  إضافة 

.(١ مــن رأ الــتــيــجــانــي دخــل الــجــنــة»(
ث عــنــهــا كــثــيــر  والـــصـــلـــة بـــيـــن الـــتـــصـــوف والـــتـــشـــيـــع حــقــيــقــة تـــحـــدَّ
مـــقـــال لــلــكــاتــب أحـــمـــد بــــن ســعــيــد بـــلـــحـــه، الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــشــبــكــة األلــــوكــــة بــتــاريــخ   (١)

٢٠١٣/١١/١٣م. 

٤٨٨‚˝ç⁄a @Ö˝i @Û‹« @bÁäİÅÎ @ÚÓœÏñ€a
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خـــلـــدون، وإحـــســـان إلـــهـــي، وكـــامـــل مــصــطــفــى  مـــن الــنــقــاد، مــثــل ابـــن 
عــقــدوا  ــا إلثــبــات ذلــك، وغــيــره مــمــن  الــشــيــبــي، وهــو مــمــن أفــرد كــتــابً

اعــتــقــادات وطــقــوس الــفــريــقــيــن. مــقــارنــات بــيــن 
ودواعـــــي الــتــنــبــيــه إلـــى الـــمـــقـــاربـــة بــيــن الــطــائــفــتــيــن كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 
مــنــشــأ الــتــصــوف وبــيــئــتــه وأقــطــابــه ومــصــطــلــحــاتــه، وكــثــيــر مــن الــعــقــائــد 
الـــدولـــة  ظـــهـــور  هــــو  بـــيـــنـــهـــم  الـــتـــواصـــل  ــــخ  ــــرسِّ يُ مــــا  أن  غـــيـــر  بــــه،  الـــتـــي 
فقد  بالفاطمية،  المتسمية  الباطنية  اإلسماعيلية  الشيعية  العبيدية 

والــذي تــالهــا لــبــاس الــشــيــعــة. لــبــس الــتــصــوف فــي عــهــدهــا 
فالتصوف  التصوف،  نشأة  في  بدء  ذي  بادئ  المقارنة  وتعقد 
التصوف  خصوم  من  طائفة  الرأي  هذا  وينصر  شيعي؛  فارسي  منبته 
وأخــر مــن أهــل الــتــصــوف مــن الــســنــة والــشــيــعــة، وبــيــن  مــن الــســنــة، 
لــكــل  أن  إال  لـــــرأي،  ا هـــذا  يـــؤيـــدون  الـــتـــصـــوف  فـــي  بـــاحـــثـــون  أولـــئـــك 

هــذا الــرأي. طــرف غــرضــه مــن نــصــرة 
أول  أن  وغيرهم،  الصوفية  عاصر  ممن  كثير  كتب  من  فالثابت 
مـــن أســـس الــتــصــوف هـــم الــشــيــعــة، ومـــرجـــع الــنــشــأة لــرجــلــيــن مــنــهــم، 
طائفة  رأس  على  وهو  الكريم،  عبد  مختصر  ت٢١٠)  (عبدك  هما 

.(١) ت١٥٠)  (الصوفي  الشيعي  الكوفي  هاشم  وأبو  شيعية، 
ط(٣)  بيروت -  األندلس -  دار  الشيبي،  مصطفى  كامل  والتشيع،  التصوف  بين  الصلة   (١)

١٩٨٢، (ص٢٧١) بتصرف.
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الفرس؛  التصوف  حركة  أمــر  وبــدايــة  التشيع،  وليد  فالتصوف 
الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون عـــصـــب الـــتـــشـــيـــع ودمـــــه الــــفــــوار، وكــــبــــار الــمــتــصــوفــة 
والــمــنــظــريــن لــه فــرس؛ كــالــبــســطــامــي، والــحــالج، ومــعــروف الــبــلــخــي، 
أمشاج  وللتشيع  الرازي.  معاذ  بن  ويحيى  البلخي،  خضرويه  وابن 
فــارســيــة مــتــعــددة الــثــقــافــات والــعــقــائــد، وشــيــعــة الــعــراق زمـــرة فـــراق، 
وذي  األديان،  بين  والتلفيق  الكالم،  تشقيق  دأبهم  شقاق،  وشرذمة 
ســيــرتــهــم قــبــل اإلســـالم، وصــنــيــعــهــم مــع جــمــهــرة األديـــان الــتــي حــلــت 
ذات  حلولية  فلسفة  وهي  الغنوص  بداء  صيبوا  أُ والفرس  أرضهم، 
طـــابـــع روحــــانــــي صـــوفـــي مـــحـــض ســــرت فـــي أديـــــان وطــــوائــــف عـــدة، 

متقاربة. بنسب 

ــذيــبــونــه في  د عــلــيــه بــلــبــوســهــم، ويُ ــرِ والــفــرس يــصــبــغــون أي ديــن يَ
بلغة  أمــرهــم  مــن  ســلــف  مــا  عــلــى  فــيــصــطــلــحــون  وعــقــائــدهــم،  ثــقــافــتــهــم، 
أن   در أمــرهــم  الــواعــي  تبصر  فــإن  الــجــديــدة،  ديــانــتــهــم  عــلــى  ورد  مــا 
ــســمــى شــيــخ  ـــا، والـــمـــرجـــع الــشــيــعــي صـــار يُ كـــســـر صـــار يــســمــى إمـــامً
دعاة  ومراتب  والغوث،  األقطاب  هم  عشر  االثنا  واألئمة  الطريقة، 
والمريدين  والنجباء  واألتقياء،  األوتاد،  هم  اإلسماعيلية  الباطنية 

الصوفية(١)(٢). عند 
في  مقال  عبدالكريم،  نبيل  د.  والتشيع  التصوف  بين  الصلة  راجــع  التفاصيل  من  لمزيدٍ   (١)

موقع األلوكة. 
التصوف عند الفرس، إبراهيم الدسوقي، دار المعارف - القاهرة - د.ت - ص٢٣.   (٢)
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إلــيــنــا  بـــالـــكـــتـــابـــة  الـــتـــكـــرم  ســـمـــاحـــتـــكـــم  مـــن  أرجـــــو   : 
ومــا هــي  بــاخــتــصــار عــن: الــصــوفــيــة والــصــوفــيــيــن، ومــا هــي الــصــوفــيــة، 
يــنــبــغــي  ومــــاذا  فــيــهــم،  والــجــمــاعــة  الــســنــة  أهـــل  رأي  ومـــا  عــقــيــدتــهــم، 
أن  كــيــف يــنــبــغــي  أو  يــعــمــل،  أن  والــجــمــاعــة  الــســنــة  أهــل  مــن  كــان  لــمــن 
مــصــرون عــلــى عــقــيــدتــهــم،  إن كــان هــؤالء الــصــوفــيــون  يــتــعــامــل مــعــهــم 
واتـــضـــحـــت  ظــــهــــرت  أن  بـــعـــد  حـــتـــى  حــــق  عـــلـــى  أنــــهــــم  يــــــرون  وأنــــهــــم 

أمــامــهــم الــحــقــائــق؟
مـــن  ا  كـــثـــيـــرً هــــذا  بـــعـــلـــمـــكـــم  يـــنـــفـــع  أن  اهللا  مــــن  ألرجـــــو  نـــــي  وإ
ــبــل  قِ مــن  األمــر  هــذا  تــبــيــيــن  لــى  إ مــاســة  بــحــاجــة  هــم  لــذيــن  ا لــنــاس  ا
ويــــرضــــى،  يـــحـــب  لـــمـــا  ـــا  جـــمـــيـــعً اهللا  ووفـــقـــنـــا  خــــاصــــة.  فـــضـــيـــلـــتـــكـــم 

ء. لــجــزا ا خــيــر  كــم  وجــزا
لــهــم  ا  شــعــارً كــان  ألنــه  الــصــوف؛  إلــى  نــســبــة  الــصــوفــيــة   :
إن  وهــذا أقــرب إلــى الــلــغــة وإلــى واقــعــهــم، أمــا مــا قــيــل  الــلــبــاس،  فــي 
الــصــوفــيــة نــســبــة إلــى الــصــفــة لــشــبــهــهــم بــفــقــراء الــصــحــابــةژ الــذيــن 
صــفــوة  إلـــى  نــســبــة  أو  الـــنـــبـــوي،  بــالــمــســجــد  صــفــة  إلـــى  يــــأوون  كـــانـــوا 
ألن  ولــيــس بــصــحــيــح؛  خــطــأ  ذلــك  فــكــل  لــصــفــاء قــلــوبــهــم وأعــمــالــهــم، 
صفوة  إلى  والنسبة  والياء،  الفاء  بتشديد  يّ  صفِّ صفة  على  النسبة 
لــمــا  صــفــاتــهــم،  عــلــى  يــنــطــبــقــان  ال  الــمــعــنــيــيــن  هـــذيـــن  وألن  صـــفـــوي، 
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يــغــلــب عــلــيــهــم مــن فــســاد الــعــقــيــدة، وكــثــرة الــبــدع عــنــدهــم.
اآلن  بـــالـــتـــصـــوف  يـــســـمـــى  مــــا  أو  جـــمـــيـــعـــهـــا  الـــصـــوفـــيـــة  والــــطــــرق 
والـــذرائـــع الــمــوصــلــة إلــيــهــا  يــغــلــب عــلــيــهــا الــعــمــل بــالــبــدع الــشــركــيــة، 
والــســنــة، كــاالســتــغــاثــة  والــمــعــتــقــدات الـــفـــاســـدة، ومــخــالــفــة الــكــتــاب 
واألقـــــطـــــاب بـــقـــولـــهـــم: مـــــدد يــــا ســــيــــدي، مـــــدد يــــا ســـيـــدة  بـــــاألمـــــوات 
االســتــغــاثــة  مـــن  ذلـــك  ونــحــو  دســـوقـــي،  يـــا  أو  بـــدوي  يـــا  مـــدد  زيـــنـــب، 
واألقـــــطـــــاب، واعـــتـــقـــادهـــم أنـــهـــم جـــواســـيـــس الـــقـــلـــوب،  بـــالـــمـــشـــائـــخ 
يــتــصــرفــون  ا  أســـرارً لــهــم  وأن  الــقــلــوب،  تــكــنــه  ومــا  الــغــيــب،  يــعــلــمــون 
نــفــســه،  بــه  يــســم  لــم  بــمــا  اهللا  وكــتــســمــيــة  الــعــاديــة،  األســبــاب  وراء  بــهــا 

وآه آه آه). مــثــل (هــو هــو 
فــهــم  مـــشـــروعـــة،  غــيــر  وأدعـــيـــة  مــبــتــدعــة  أوراد  لــهــم  والـــصـــوفـــيـــة 
يأخذون العهد على مريديهم بأن يذكروا اهللا في نسكهم وعبادتهم 
وحــي  جماعي، كاهللا  بــشــكــل  اهللا  أســمــاء  مــن  مــعــيــنــة  مــفــردة  بــأســمــاء 
مــن  غـــيـــره  إلــــى  يـــجـــاوزونـــه  وال  ولـــيـــلـــة،  يــــوم  كـــل  يــــرددونــــه  وقـــيـــوم، 
مــن  عــلــيــه  ــخــاف  يُ ــا  عــاصــيً كـــان  وإال  مــشــايــخــهــم،  بـــإذن  إال  األســـمـــاء 
والرقص  منه  والرفع  والركوع  الترنح  مع  ذلك  كل  األسماء،  خدم 
فــي  يـــعـــرف  وال  لـــه  أصــــل  ال  مـــمـــا  ذلــــك  وغـــيـــر  والــتــصــفــيــق  والـــنـــشـــيـــد 

وال ســنــة رســولــهملسو هيلع هللا ىلص. اهللا  كــتــاب 
وأن  مـــجـــالـــســـهـــم،  فـــي  يـــجـــلـــس  ال  أن  مـــســـلـــم  كـــل  عـــلـــى  فـــيـــجـــب 
ويــقــع  الــفــاســدة  يــتــأثــر بــمــعــتــقــداتــهــم  ال  حــتــى  عــن مــخــالــطــتــهــم؛  يــبــتــعــد 

٤٩٢‚˝ç⁄a @Ö˝i @Û‹« @bÁäİÅÎ @ÚÓœÏñ€a



٤٩٣
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بــمــنــاصــحــتــهــم  يـــقـــوم  وأن  لــــبــــدع،  وا الــــشــــرك،  مــــن  فـــيـــه  وقــــعــــوا  فـــيـــمـــا 
إقـــرارهـــم  مـــع  يـــديـــه،  عــلــى  يــهــديــهــم  أن  اهللا  لــعــل  لــهــم  الـــحـــق  وبـــيـــان 
وافــقــوا فــيــه الــكــتــاب والــســنــة، ونــنــكــر عــلــيــهــم مــا خــالــفــوا فــيــهــمــا  فــيــمــا 
أراد  ومــن  ديــنــه،  لــه  لــيــســلــم  والــجــمــاعــة  الــســنــة  أهــل  مــنــهــج  لـــزوم  مــع 
مـــعـــرفـــة أحـــــوال الـــصـــوفـــيـــة ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم بــالــتــفــصــيــل فـــلـــيـــقـــرأ كــتــاب 
الصوفية  هي  هذه  وكتاب  الجوزية،  قيم  البن  السالكين)  (مدارج 

لــعــبــدالــرحــمــن الــوكــيــل.


(١ )

ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬       
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الــديــن،  عــلــى  خــطــر  هــي  وهــل  الــصــوفــيــة،  هــي  مــا   :
ومــا حــكــم مــجــالــســة الــصــوفــيــيــن؟

طــائــفــة  أنــهــا  الــزمــان  هـــذا  فــي  الــصــوفــيــة  عــلــى  الــغــالــب   :
وهم  الرسولملسو هيلع هللا ىلص،  به  جاء  ما  يخالف  العبادة  في  منهج  لها  ضالة، 
يــتــلــقــون ديــنــهــم عــن رؤســـاء طــرقــهــم ومــشــائــخــهــم، ويــعــتــقــدون فــيــهــم 
وال  مــجــالــســتــهــم  تــجــوز  وال  اهللا،  دون  مــن  ويــضــرون  يــنــفــعــون  أنــهــم 

اهللا ويــبــصــرهــم بــالــســنــة. إال لــمــن يــدعــوهــم إلــى  مــصــاحــبــتــهــم 
فتاو اللجنة الدائمة، ( ٨٨/٢-٩٠) برقم ١٢٥٩١.  (١)



٤٩٤
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(١ )

ãÈÒÜ÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ãÈÒÜ÷]<gÒ^fi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬<<<<<<<<<<<<<<<<<<Áñ¬       
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<Ó◊¬Ê <Ç€v⁄ <^flÈffi <Ó◊¬ <‹◊âÊ اهللا>  Ó◊ëÊ <H‡È€÷^√÷] <hÖ هللا> Êالحمد 
J‡È√€q_ <‰fvëÊ <‰÷a

فتاو اللجنة الدائمة، (٨٦/٢) برقم ١٧٥٥٨.  (١)

٤٩٤‚˝ç⁄a @Ö˝i @Û‹« @bÁäİÅÎ @ÚÓœÏñ€a



٤٩٥

٨-٦-٢٠١٧









٤٩٦

٨-٦-٢٠١٧



٤٩٧

٨-٦-٢٠١٧

;ÿÂ¯\;ãÖ‚’\

(١)g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…;

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)

HÒÜÓ‘»€a@·é”I@Mc

      ٢٧ بالدين............................................   – االعتزاز   ١
٢ – اإلرساء واملعراج.......................................... ٢٥٥       
      ٤٤٥ .......................................... عنها يُنهى  – ألفاظ   ٣
      ٤٥٩ ..................................... ونقصانه اإليامن  – زيادة   ٤
       ٤٦٩ .................................... اهللا أنزل  ما  بغري  – احلكم   ٥

Ú€bö€a@÷ä–€a@Âfl@äÌàzn€a

٤٨١ ......................... اإلسالم بالد  عىل  وخطرها  – الصوفية   ١
HäÓé–n€aI@Ml

االنشقاق.................................. ٣٥ سورة  يف  – تأمالت   ١
٤٣  ...................................... البينة سورة  يف  – تأمالت   ٢

  _  ^  ]  \  [      Z  Y ﴿ – ٣
      ١٠٧ ............................................ ` ...﴾ اآليات
٤ – تأمالت يف قوله تعاىل:﴿6 7  8 9 :  ;...﴾.... ٣٠٩

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a



٤٩٨

٨-٦-٢٠١٧

HsÌÜz€aI@Mx

١٥ ......................... رهبا إىل  النار  اشتكت  حديث:  – رشح   ١
٢١ ........... نعمتك زوال  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  حديث:  – رشح   ٢
٣٤٧ .. اليمن إىل  بعثهام  عند  ومعاذک  موسى  أيب  حديث  من  – فوائد   ٣

HÈ����‘–€aIMÖ

٨٥ ............................................... ١ – األشهر احلرم
٩١ ..................................... اجلنازة عىل  الصالة  – صفة   ٢
٩٩ ................................. اجلنازة بصالة  تتعلق  – مسائل   ٣
١٧٧ ..................................................... ٤ – اهلدية
النكاح........................................ ٢٢٣ يف  – املحرمات   ٥
٢٣٣ ......................................... الرضاع أحكام  – من   ٦
٣٦٣ ........................................... الصيام – مفطرات   ٧
٣٨١ .................................................... ٨ – الوقف

Ò˝ñ€a

٩١ ..................................... اجلنازة عىل  الصالة  – صفة   ١
٢٦٧ .............................................. القنوت – دعاء   ٢

‚bÓñ€a

٣٦٣ ........................................... الصيام – مفطرات   ١
٣٧٣ ................................ شعبان شهر  يف  الصيام  – فضل   ٢

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a

٤٩٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٤٩٨êäË–€a



٤٩٩

٨-٦-٢٠١٧

wz€a

٥٣ ........................................ عرفة يوم  فضائل  – من   ١
٦٣ ..................................... الترشيق أيام  فضائل  – من   ٢
٧١ ................................... وحكمه احلج  مقاصد  من   –  ٣

Úflb«@laÖe

٣٠٩ ........................................ احلكيم لقامن  – وصايا   ١

pbÓË‰fl

٢٧٧ ............... الصوتية واملؤثرات  والشيالت  رقم (٢)  – الغناء   ١
٢٩٥ ........................................ اإلسالمية األناشيد   –  ٢
– التمثيل.................................................... ٣١٧  ٣

›ˆbö–€a

‚bÓñ€a

٣٧٣ ............................... شعبان شهر  يف  الصيام  – فضل   ١
wz€a

٥٣ ....................................... عرفة يوم  فضائل  – من   ١
٦٣ ................................... الترشيق أيام  فضائل  من   –  ٢

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a



٥٠٠

٨-٦-٢٠١٧

âb◊á˛a

٧٧ ......................... باهللا إال  قوة  وال  حول  ال  فضائل  – من   ١
Úflb«@›ˆböœ

٣٢٧ .................................. اهللا سبيل  يف  اجلهاد  – فضل   ١
٣٩٣ .......................................... مرص فضائل  – من   ٢
٤٠١ ................................ األقىص املسجد  فضائل  – من   ٣

Òäç˛a@·Ëm@pb«ÏôÏfl

النكاح....................................... ٢٢٣ يف  – املحرمات   ١
٢٣٣ ........................................ الرضاع أحكام  – من   ٢

ÒÖÏ‡z‡€a @÷˝Å˛a

– اإليثار.................................................... ١٨٩  ١
äÓé€a

٣٥١ ................................ ١ – دروس وعرب من غزوة أحد
Úflb«@pbËÓuÏm

١٣٥ ........................ السالم عليهم  األنبياء  خصائص  – من   ١
١٦٥ .............................. العرب جزيرة  خصائص  من   –  ٢
٢١٣ ................................. وآثاره – مرشوعيته  – املزاح   ٣

Òäïb»fl @bÌbö”

٤٠٧ ............... مشاهدهتا وحكم  الناس  بني  املنترشة  – األلعاب   ١
٤١٩ ................... اإلسالمية الرشيعة  يف  واملسابقات  – اجلوائز   ٢

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a

٥٠٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٠٠êäË–€a



٥٠١

٨-٦-٢٠١٧

٤٣١ ........... البنوك من  واالقرتاض  التجاري  التعامل  – بطاقات   ٣
ÚÌÜ‡z‡€a @›ˆb‡í€a

رقم (١)....................... ١١٩ حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  – من   ١
١٢٧ ....................... رقم (٢) حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  – من   ٢
٣ – من خصائص النبيملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن الكريم والسنة النبوية رقم (١)... ١٤٥
٤ – من خصائص النبيملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن الكريم والسنة النبوية رقم (٢)... ١٥٥
١٩٩ .......................................... النبيملسو هيلع هللا ىلص أسامء   –  ٥
٢٠٧ .................................. قِية لْ اخلَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  – صفات   ٦

·ÁäÓÀÎ@ıbÓj„˛a@óñ”

٣٣٩ ................................... األخدود أصحاب  – قصة   ١

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a
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٥٠٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٠٢êäË–€a
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È›]m’\;ãÖ‚’\
g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…

;

٥ ................................................................ ملقدمـة ا
٧ .......................... اجلنة ألهل  اهللا  تكريم  من  صور  األوىل:  الكلمة 
١٥ .................. رهبا» إىل  النار  «اشتكت  حديث:  رشح  الثانية:  الكلمة 
٢١ ... نعمتك» زوال  من  بك  أعوذ  إين  «اللهم  حديث:  رشح  الثالثة:  الكلمة 
٢٧ ...................................... بالدين االعتزاز  الرابعة:  الكلمة 
االنشقاق........................... ٣٥ سورة  يف  تأمالت  اخلامسة:  الكلمة 
٤٣ .............................. البينة سورة  يف  تأمالت  السادسة:  الكلمة 
٥٣ ................................. عرفة يوم  فضائل  من  السابعة:  الكلمة 
الترشيق............................... ٦٣ أيام  فضائل  من  الثامنة:  الكلمة 
٧١ ............................ وحكمه احلج  مقاصد  من  التاسعة:   الكلمة 
٧٧ .................. باهللا إال  قوة  وال  حول  ال  فضائل  من  العارشة:  الكلمة 
احلرم................................... ٨٥ األشهر  عرشة:  احلادية  الكلمة 
٩١ ......................... اجلنازة عىل  الصالة  صفة  عرشة:  الثانية  الكلمة 
٩٩ ...................... اجلنازة بصالة  تتعلق  مسائل  عرشة:  الثالثة  الكلمة 
  ]  \  [      Z  Y ﴿ :الكلمة الرابعة عرشة

      ١٠٧ .................................. ^  _  ` ...﴾ اآليات
رقم (١).......... ١١٩ حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  من  عرشة:  اخلامسة  الكلمة 

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a



٥٠٤

٨-٦-٢٠١٧

رقم (٢).......... ١٢٧ حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  من  عرشة:  السادسة  الكلمة 
١٣٥ ........... السالم عليهم  األنبياء  خصائص  من  عرشة:  السابعة  الكلمة 

لــكــريــم  ا لــقــرآن  ا يف  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا خــصــائــص  مــن  عــرشة:  مــنــة  لــثــا ا لــكــلــمــة  ا
١٤٥ ............................................. (١) رقم  النبوية  والسنة 

لــكــريــم  ا لــقــرآن  ا يف  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص   ا خــصــائــص  مــن  عــرشة:  لــتــاســعــة  ا لــكــلــمــة  ا
١٥٥ ..................................................... رقم (٢) النبوية  والسنة 
١٦٥ ....................... العرب جزيرة  خصائص  من  العرشون:  الكلمة 
١٧٧ .................................... اهلدية والعرشون:  احلادية  الكلمة 
١٨٩ .................................... اإليثار والعرشون:  الثالثة  الكلمة 

النبيملسو هيلع هللا ىلص ...........................١٩٩      أسامء  والعرشون:   الثالثة  الكلمة 
قِية....................٢٠٧     لْ اخلَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  صفات  والعرشون:  الرابعة  الكلمة 
٢١٣ ................. وآثاره مرشوعيته  املزاح-  والعرشون:  اخلامسة  الكلمة 
النكاح..................... ٢٢٣ يف  املحرمات  والعرشون:  السادسة  الكلمة 

الكلمة السابعة والعرشون:  من أحكام  الرضاع...............................٢٣٣     
٢٤٧ ........... املعارص الوقت  يف  الذاتية  الرقابة  والعرشون:  الثامنة  الكلمة 
واملعراج......................... ٢٥٥ اإلرساء  والعرشون:  التاسعة  الكلمة 
٢٦٧ ...................................... القنوت دعاء  الثالثون:  الكلمة 
٢٧٧ .... الكلمة الواحدة والثالثون: الغناء رقم (٢) والشيالت واملؤثرات الصوتية
٢٩٥ ......................... اإلسالمية األناشيد  والثالثون:  الثانية  الكلمة 
٣٠٩ ........................ احلكيم لقامن  وصايا  والثالثون:  الثالثة  الكلمة 
٣١٧ ................................... التمثيل والثالثون:  الرابعة  الكلمة 

٥٠٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٠٤êäË–€a
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اهللا................. ٣٢٧ سبيل  يف  اجلهاد  فضل  والثالثون:   اخلامسة  الكلمة 
٣٣٩ .................. األخدود أصحاب  قصة  والثالثون:  السادسة  الكلمة 

عند  ک  ومعاذ  موسى  أيب  حديث  من  فوائد  والثالثون:  السابعة  الكلمة 
اليمن..................................................... ٣٤٧ إىل  بعثهام 
٣٥١ ................ أحد غزوة  من  وعرب  دروس  والثالثون:   الثامنة  الكلمة 
٣٦٣ .......................... الصيام مفطرات  والثالثون:  التاسعة  الكلمة 
٣٧٣ ...................... شعبان شهر  يف  الصيام  فضل  األربعون:   الكلمة 
الوقف.................................. ٣٨١ واألربعون:  الواحدة  الكلمة 
مرص........................... ٣٩٣ فضائل  من  واألربعون:  الثانية  الكلمة 
األقىص................. ٤٠١ املسجد  فضائل  من  واألربعون:  الثالثة  الكلمة 
الكلمة الرابعة واألربعون: األلعاب املنترشة بني الناس وحكم مشاهدهتا...... ٤٠٧
٤١٩ . اإلسالمية الرشيعة  يف  واملسابقات  اجلوائز  واألربعون:  اخلامسة  الكلمة 

واالقــرتاض الــتــجــاري  الــتــعــامــل  بــطــاقــات  واألربــعــون:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
٤٣١ .................................................... الــبــنــوك مــن   
٤٤٥ ......................... عنها يُنهى  ألفاظ  واألربعون:  السابعة  الكلمة 
٤٥٩ ..................... ونقصانه اإليامن  زيادة  واألربعون:  الثامنة  الكلمة 
اهللا................... ٤٦٩ أنزل  ما  بغري  احلكم  واألربعون:  التاسعة  الكلمة 
٤٨١ ................ اإلسالم بالد  عىل  وخطرها  الصوفية  اخلمسون:  الكلمة 
الفهارس........................................................... ٤٩٥
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(١);Ï¡ÊàÊ∏\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…; ⁄̂Â^
Öå]¬’\;Ôá°\;∞b;ÿÂ¯\;Ôá°\;flŸ

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)

·‹»€a @lbn◊

١-٨١٩/٣ ..................................... الرشعي   العلم  طلب   -١
١-٤٢١/٣ ....................................... العلم لطلبة  وصايا   -٢
للمدرسني  ................................ ١-٦٩٣/٣ توجيهية  كلمة   -٣
٦-٣٢٥/٧ ................................... وفضله   الدين  يف  الفقه   -٤
١١٩/٨ ...................................... وفوائد  قواعد،  التعليم   -٥
٨/ ٧١ ................................................   الفتو خطر   -٦

HÒÜÓ‘»€a @·é”IMc

ÒÖbj»€aÎ @ÚÓiÏiä€a @ÜÓyÏm

١-٨٤٧/٣ ..................................... الفاحتة   سورة  تفسري   -١
١-٦١١/٣ .................................... الكريس   سورة  تفسري   -٢
١-٧٩١/٣ ................................................ ٣- قدرة اهللا  
١-٥٨٣/٣ ............................................. اهلداية   نعمة   -٤
١-٣٠٣/٣ .......................................... ٥- األجل والرزق  
١-٥٣٥/٣ ................................ اهللا   ملحبة  اجلالبة  األسباب   -٦

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥١٠
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١-١٥/٣ ................................................ اإلخالص    -٧
١-٨٢٥/٣ ...................................... ٨- معنى ال إله إال اهللا  
١-١٨١/٣ .................................... وقاعدته   الدين  أصل   -٩
١-٢٩١/٣ ............................................... التوكل    -١٠
١-٢٤١/٣ ......................................... ١١- الوالء والرباء  
٤-١٦٥/٥ ..................................... ١٢- األمن من مكر اهللا  
١٣- اخلوف من اهللا  ......................................... ٤-٢٨٥/٥
٤-٣٦٣/٥ .................................. للدين   اخلاطئ  املفهوم   -١٤
٤-٣٧٧/٥ ................................................. اليقني    -١٥
٤-٥٢٩/٥ ............................................ املطر   نزول   -١٦
١٧- قوله تعاىل: ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾....... ٤-٦٢١/٥
٦-٥٦٣/٧ ............................ الكافرون   سورة  مع  وقفات   -١٨
٦-٦٤٩/٧ ................................................ اإلنابة    -١٩
٣٠٧/٨ ............................................... باهللا   ٢٠- اإليامن 
٣٤٧/٨ ......................................... اهللا   شعائر  تعظيم   -٢١
املسلمني  ..................... ٣٥٣/٨ بالد  يف  وانتشاره  اإلحلاد  خطر   -٢٢
الكلمة  ................................................. ٧٧/٩ مجع   -٢٣
١١٥/٩ .............................................. الكافر إسالم   -٢٤
١٢١/٩ ..................................... الكفار   بالد  يف  اإلقامة   -٢٥
١٢٧/٩ ............................ الكفار    لد الدراسة  أو  العمل   -٢٦
٣٢٥/٩ ........................................... السليمة  الفطرة   -٢٧
٣٢٩/٩ ............................... اإلسالمي   الدين  حماسن  من   -٢٨

٥١٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥١٠HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ
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٣٥١/٩ .................................... املسلمني   تفرق  أسباب   -٢٩
٣٤٣/٩ ................................. واملمنوع   املرشوع  التوسل   -٣٠
بالكفار  ............................................ ٣٦١/٩ التشبه   -٣١
٣٧٥/٩ ....................................... الناس   عىل  التلبيس   -٣٢
٣٨٣/٩ ........................... الوسط   واألمة  املستقيم  الرصاط   -٣٣
٢٧/١٠ .......................................... بالدين   االعتزاز   -٣٤
٢٥٥/١٠ ........................................ اإلرساء واملعراج    -٣٥
٤٤٥/١٠ ........................................ عنها   يُنهى  ألفاظ   -٣٦
٤٥٩/١٠ .................................... ونقصانه   اإليامن  زيادة   -٣٧
اهللا  ................................... ٤٦٩/١٠ أنزل  ما  بغري  احلكم   -٣٨

ä–ÿ€aÎ@⁄äí€a@äİÅ

١-١٣٣/٣ ...................................... الرشك   من  التحذير   -١
١-٢٧٣/٣ ................................... العرشة اإلسالم  نواقض   -٢
٤-٢٢٥/٥ .................. الدنيا   بعمله  اإلنسان  إرادة  الرشك  من  إن   -٣
٤-٣٥٣/٥ ..................................... الدين   عن  اإلعراض   -٤
٤-٤٧٥/٥ ............... السحرة  إىل  الذهاب  وحتريم  السحر  خطورة   -٥
٦-٤٠١/٧ .......................................... وأنواعه   الكفر   -٦
٦-٢٣٧/٧ .................................................. الريـاء    -٧

Ú‰é€aÎ@lbnÿ€bi@Ÿé‡n€aÎ@Ú€bö€a@÷ä–€aÎ@÷b–‰€a@Âfl@äÌàzn€a

النفاق  ............................................. ١-٧٣٩/٣ خطر   -١
األعامل.......................................... ١-٢٩٧/٣ مبطالت   -٢
١-٣٦٣/٣ ................................ بالدين   االستهزاء  خطورة   -٣

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a
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٤-٢١٣/٥ ........................................... الرافضة   خطر   -٤
٤-٦٢٧/٥ ........................................... اليهود  صفات   -٥
٦-٣٣١/٧ .......................................... النصريية   خطر   -٦
٦-٤٣٧/٧ ............................... والسنة   بالكتاب  االعتصام   -٧
٧١/٩ .................................. وخطرهم   صفاهتم  اخلوارج.   -٨
٤٨١/١٠ ........................ اإلسالم   بالد  عىل  وخطرها  الصوفية   -٩

pb–ñ€aÎ@ıb‡ç˛a@ÜÓyÏm

١-٥٠٧/٣ .................................... اسم اهللا العزيز   ١- رشح 
١-٥٤٧/٣ .................................... ٢- رشح اسم اهللا الشايف  
احلكيم  .................................... ١-٥٧٧/٣ اسم اهللا  ٣- رشح 
٤-٤٣/٥ ...................................... ٤- رشح اسم اهللا اخلالق  
٤-١٠٧/٥ .................................... اسم اهللا الفتاح   ٥- رشح 
٤-٢١٩/٥ ................................... اللطيف   اهللا  اسم  رشح   -٦
٤-٣٣٣/٥ .................................... ٧- رشح اسم اهللا الرزاق  
٤-٤٠٣/٥ .................................... ٨- رشح اسم اهللا الكايف  
٤-٤٣٩/٥ ..................................... الغني   اسم اهللا  ٩- رشح 
٤-٤٨٧/٥ .................................. الشهيد   اهللا  اسم  رشح   -١٠
٤-٥١٥/٥ .................................. اسم اهللا البصري   ١١- رشح 
٤-٥٤٩/٥ ................................. السميع   اهللا  اسم  رشح   -١٢
٤-٦٠٥/٥ ................................. ١٣- رشح اسم اهللا الوارث  
٦-٣١/٧ ..................................... احلليم   اسم اهللا  ١٤- رشح 

٥١٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥١٢HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ
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٦-١٢٥/٧ .......................... احلافظ   احلفيظ،  اهللا  اسم  رشح   -١٥
٦-٦٨٧/٧ ................... الغفور   الغفار،  الغافر،  اهللا  اسم  رشح   -١٦
١٤٥/٩ ................... الرحيم   الرمحن،  اهللا  أسامء  من  اسم  رشح   -١٧

‚˝ç⁄a@Êb◊âc

١-٨٢٥/٣ ...................................... ١- معنى ال إله إال اهللا  
١-٣٢٣/٣ ............................. اإلسالم   يف  ومكانتها  الصالة   -٢
١-٥٨٩/٣ .................................................. الزكاة    -٣
١-٦٧/٣ ............................................. رمضان   فضل   -٤
١-٢٦٧/٣ ..................................... وفضله   وجوبه  احلج   -٥

Êb‡Ì⁄a@Êb◊âc

٣٠٧/٨ ................................................ باهللا   ١- اإليامن 
٦-٥٨٥/٧ ........................... السالم   عليهم  باملالئكة  اإليامن   -٢
وآثاره  ............................ ٦-٦١٥/٧ السابقة  بالكتب  اإليامن   -٣
٦-٧٦١/٧ ..................... السالم   عليهم  الكرام  بالرسل  اإليامن   -٤
املوت  ........................................ ٤-٤٢١/٥ بعد  البعث   -٥
٦-٥٤١/٧ ............................ والقدر   بالقضاء  اإليامن  فوائد   -٦

äÅŁa@‚ÏÓ€bi@Êb‡Ì⁄a

١-٣٤٥/٣ ..................................... ونعيمه   القرب  عذاب   -١
١-٥٤١/٣ ......................................... النبيملسو هيلع هللا ىلص حوض   -٢
٤-١٣٩/٥ .......................................... تعاىل   ٣- رؤية اهللا 

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a
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٤-١٨١/٥ .................................................. امليزان    -٤
٤-١٩٥/٥ .................................. الكاتبني   بالكرام  اإليامن   -٥
٤-٢٠١/٥ ............................................. ٦- رضوان اهللا  
٤-٣٤١/٥ ........................................ امليت   به  ينتفع  ما   -٧
املوت  ........................................ ٤-٤٢١/٥ بعد  البعث   -٨
٤-٥٩٧/٥ ......................................... احلساب   موقف   -٩
٤-٦١٥/٥ ....................................... الصور   يف  النفخ   -١٠
٦-٢٥/٧ ........................................... وأهواله   احلرش   -١١
٦-١٤٩/٧ .................................. القيامة   يوم  أهوال  من   -١٢
الشفاعة  ................................................. ٦-٦٩/٧  -١٣
٦-٥٧٩/٧ ................................ والنار   اجلنة  بني  القنطرة   -١٤
٦-٨٧/٧ ............................... عني   رأي  كأهنا  والنار  اجلنة   -١٥

Ú«bé€a@¬aäëcÎ@Ân–€a

الدجال  ............................................. ١-٥٧١/٣ فتنة   -١
٤-٦١/٥ .................................................. املال   فتنة   -٢
٤-٦٧/٥ ................................................ النساء   فتنة   -٣
الدنيا  ................................................. ٤-٧٣/٥ فتنة   -٤
٢١٧/٨ ................... الساعة »  يدي  بني  ستاً  اعدد  حديث «  رشح   -٥
٩٩/٩ ............................................ الفتن   من  التحذير   -٦
٢٩٧/٩ ................................ العرش   الكرب الساعة  أرشاط   -٧

٥١٤äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥١٤HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥١٥

٨-٦-٢٠١٧

@äÓé–n€a@·é”@Ml

١-٨٤٧/٣ ............................................ الفاحتة   سورة   -١
سورة البقرة

١- وقفة مع قوله تعاىل: ﴿ !  "  #  $  %  ﴾.. ١-٢٢٥/٣
٤-٦٢١/٥ . ٢- وقفة مع قوله تعاىل: ﴿ ! " # $ % & ' ) (  ﴾
١-٦١١/٣ ....................................... الكريس   آية  تفسري   -٣
١-٢٣٥/٣ .. ﴾  6   5   4    3   2 ٤- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 
٦-٢٦٣/٧ ........................... البقرة   سورة  أواخر  مع  وقفات   -٥

سورة آل عمران
١-٤٠٣/٣ ...﴾   u  t  s  r  q  p﴿ :١- وقفة مع قوله تعاىل
١-١٥١/٣ ........... ﴾  Z     Y       X   W﴿ :٢- تأمالت يف قوله تعاىل
١-٢٠٣/٣ ..... ﴾M   L   K   J   I﴿ تعاىل:  مع قوله  ٣- وقفة 
١-٨٤١/٣ .... ﴾  j  i    h  g  f  e  d﴿ :٤- وقفة مع قوله تعاىل
٦-٣٩/٧ .......... ﴾º   ¹   ¸ ٥- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿¶  
٦-١٧٥/٧ .............﴾q   p   o   n﴿: تعاىل قوله  من  فوائد   -٦
٤-٢٩١/٥ ...﴾ V  U      T  S  R  Q  P ﴿ :٧- دروس وعرب من قوله تعاىل

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تعاىل:  قوله  يف  تأمالت   -٨
١٠٧/١٠ ................................................ ﴾  (

سورة النساء
٦-٥٥/٧ ....﴾  ̀ _  ̂   ]   \  [  Z﴿ :١- تأمالت يف قوله تعاىل

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a
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سورة المائدة
٤-٦١١/٥ ........﴾   N   M   L   K ﴿ :١- تأمالت يف قوله تعاىل

سورة األنعام
٦-٩٩/٧ ......... ﴾$   #   "   !﴿ تعاىل:  قوله  من  فوائد   -١
٦-١١٧/٧ ..........﴾  j   i   h   g﴿ :٢- تأمالت يف قوله تعاىل

سورة هود
٤-١٥/٥ ..﴾K  J    I  H  G  F  E  D   C﴿ :١- فوائد من قوله تعاىل

سورة األنفال
٦-١٥٧/٧ .. ١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿7  8  9  :  ;  >  ﴾
٦-٢٨٩/٧ ...... ﴾  b  a  `   _  ^  ]﴿ :٢- تأمالت يف قوله تعاىل
٢٠٣/٩ ..﴾±  °  ̄ ٣- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿»  ¬    ®  
٦-٢٩٥/٧ .......... ﴾   H  G   F    E ٤- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 

سورة التوبة
٦-٢٠٩/٧ ..............﴾N   M L   K﴿ :تعاىل تأمالت يف قوله   -١
٦-٢٤٣/٧ .... ﴾e   d   c  b  a﴿ :٢- تأمالت يف قوله تعاىل
٦-١٣٧/٧ ...........   ﴾   O   N   M    L   K ٣- فوائد من قوله تعاىل: ﴿ 

سورة الحجر
١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ ¥   ¦  §  ¨  © ﴾......... ٤-٨٥/٥
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٤-٥٠٣/٥ .... (١)﴾7      6   5 ٢- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 
٤-٥٠٩/٥ .... (٢)﴾7      6   5 ٣- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 

سورة اإلسراء
١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿! " # $ % & ' ) (﴾... ٦-٢٢٧/٧
٣٣٧/٩ ....﴾ ts r q p o n﴿  :٢- وقفات مع قوله تعاىل

سورة الكهف
١- فوائد من قوله تعاىل: ﴿  !  "  #  $  %  & ﴾.. ١-١٨٥/٣

سورة مريم
١-١٦٩/٣ ................ ﴾#   "   !   ﴿ تعاىل:  قوله  مع  وقفة   -١
١-٦٥٩/٣ .............﴾c    b   a   ` ٢- وقفة مع قوله تعاىل:  ﴿ 

سورة طه
١-١٩٩/٣ .... ١- وقفة مع آيات من كتاب اهللا:  ﴿¯  °  ±   ³²  ﴾

سورة المؤمنون
٣٠٩/٩ ....................  ﴾  #  "  !﴿ تعاىل:   قوله  مع  وقفة   -١

سورة لقمان
٣٠٩/١٠ ......﴾  ;  :  9  8  7 ١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿6 

سورة األحزاب
٤-٣٧١/٥ ......... ﴾   %     $   #   " ١- فوائد من قوله تعاىل: ﴿!  
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سورة يس
١- وقفة مع آيات من كتاب اهللا:  ﴿ !  "  #  $  %  & ﴾... ١-٤٩١/٣

سورة فصلت
٤-١٣٣/٥ .......   ﴾   %   $   #   "    ! ١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿  

سورة الزخرف
١-١٨٩/٣ ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É   È  ﴿ :١- دروس وعرب من قوله تعاىل

سورة الطور
١-٤٩٧/٣ .... ﴾  Y  X  W  V  U﴿ :١- تأمالت يف قوله تعاىل

سورة الرحمن
١- فوائد من قوله تعاىل: ﴿:  ;     >  =  < ﴾................ ٦-١٩٣/٧

سورة الصف
اهللا............................... ١-١٤٥/٣ كتاب  من  آيتني  مع  وقفة   -١

سورة التحريم
١-٢٥٧/٣ ... ١- وقفة مع قوله تعاىل: ﴿ »  ¬  ®  ¯  °   ±﴾

سورة الحاقة
٦-٧٥/٧ ........  ﴾l        k    j   i   h﴿ :١- تأمالت يف قوله تعاىل

سورة اإلنسان
٤-٤٥٧/٥ .............﴾  _ ^  ]  \ تعاىل: ﴿]  تأمالت يف قوله   -١
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جزء عم
٤-٥٦٧/٥ ............﴾   |     {   z   y ١- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 
٤-٥٧٣/٥ .................. ﴾  #     "    ! ٢- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ 
االنفطار................................. ٦-٤١٩/٧ سورة  يف  تأمالت   -٣
االنشقاق................................... ٣٥/١٠ سورة  يف  تأمالت   -٤
٦-٢١/٧ ......  ﴾   ¹    ¸   ¶   μ   ´ ٥- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿³    
٤-٢٥٧/٥ ................................. الضحى سورة  يف  تأمالت   -٦
٦-٦٤٣/٧ ................................ االنرشاح ٧- تأمالت يف سورة 
٦-٦٠١/٧ .................................... التني سورة  يف  تأمالت   -٨
٢٠٩/٨ ...................................... العلق سورة  يف  تأمالت   -٩
٤٣/١٠ ..................................... البينة سورة  يف  تأمالت   -١٠
٤-٥٥٥/٥ ................................ الزلزلة سورة  يف  تأمالت   -١١
٦-٣٩٥/٧ ........................ العاديات سورة  من  وحكم  فوائد   -١٢
٤-٢٠٧/٥ ............................... القارعة سورة  مع  وقفات   -١٣
١-٢١٣/٣ ................................ التكاثر سورة  مع  وقفات   -١٤
١-٣٧٩/٣ ................................ العرص سورة  مع  وقفات   -١٥
٤-٤٨١/٥ ................................. اهلمزة سورة  مع  وقفات   -١٦
٦-٤٨٥/٧ ................................. الفيل سورة  مع  وقفات   -١٧
قريش................................. ٦-٥٢١/٧ سورة  مع  وقفات   -١٨
املاعون................................ ١-٦٨٧/٣ سورة  مع  وقفات   -١٩
٦-٤٣١/٧ ................................ الكوثر سورة  مع  وقفات   -٢٠
الكافرون.............................. ٦-٥٦٣/٧ سورة  مع  وقفات   -٢١
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٦-٤٦١/٧ ................................. النرص سورة  يف  تأمالت   -٢٢
املسد.................................. ٤-٤٢٧/٥ سورة  مع  وقفات   -٢٣
١-٢١٩/٣ ............................. اإلخالص سورة  مع  وقفات   -٢٤
١-٨٣١/٣ ................................. الفلق سورة  مع  وقفات   -٢٥
٤٣/٨ ...................................... الناس سورة  يف  تأمالت   -٢٦

sÌÜz€a@Mx

١-٢١/٣ ....................... اهللا يظلهم  الذين  السبعة  حديث  رشح   -١
١-٥٣/٣ ............................... هللا شيئاً  ترك  من  حديث  رشح   -٢
١-٢٠٧/٣ ............... الساعة يدي  بني  بالسيف  بعثت  حديث  رشح   -٣
طالب............................ ١-٢٢٩/٣ أيب  وفاة  حديث  مع  وقفة   -٤
٥- وقفة مع حديث جاء جربيل إىل النبيملسو هيلع هللا ىلص  فقال: عش ما شئت... ١-٣٦٩/٣
١-٤٣٩/٣ .............................. ثالثة امليت  يتبع  حديث  رشح   -٦
١-٧٥٧/٣ ......................... عدي  بن  خبيب  حديث  من  فوائد   -٧
١-١٢٧/٣ ................ نشأ يف عبادة اهللا ٨- وقفة مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص : شاب 
١-٣٠٣/٣ ............ أمه بطن  يف  خلقه  جيمع  أحدكم  إن  حديث  رشح   -٩
١-٦٠٥/٣ ..................... رسبه يف  آمناً  أصبح  من  حديث  رشح   -١٠
٤-٤٩/٥ ............. ألخيه حيب  حتى  أحدكم  يؤمن  ال  حديث  رشح   -١١
لقيامت...................... ٤-١٧١/٥ آدم  ابن  حسب  حديث  رشح   -١٢
٤-٣٥٩/٥ ........................... باجلنازة أرسعوا  حديث  رشح   -١٣
حيفظك.......................... ٤-٤٥١/٥ اهللا  احفظ  حديث  رشح   -١٤
املبيت.................. ٤-٥١٩/٥ آواهم  الذين  الثالثة  حديث  رشح   -١٥
خشيتك................. ٤-٥٦١/٥ من  لنا  اقسم  اللهم  حديث  رشح   -١٦
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١٠١/٨ .............................. جائعان ذئبان  ما  حديث  رشح   -١٧
٢١٧/٨ ..................... الساعة يدي  بني  ستاً  اعدد  حديث  رشح   -١٨
٧/٩ ................. حفظه شيئًا  استودع  إذا  اهللا  إن  حديث  من  فوائد   -١٩
١٣/٩ ............... وميتًا حيًا  ماله  يف  الغازي  بركة  حديث  من  فوائد   -٢٠
٢٥/٩ ....................... أمتي أعامر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  حديث  يف  تأمالت   -٢١
القيامة............... ٥٧/٩ يوم  خصمهم  أنا  ثالثة  حديث  مع  وقفات   -٢٢
١٥/١٠ .......................... رهبا إىل  النار  اشتكت  حديث  رشح   -٢٣
٢١/١٠ ........... نعمتك زوال  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  حديث  رشح   -٢٤
٢٥- فوائد من حديث أيب موسى ومعاذ عند بعثهام إىل اليمن.......... ٣٤٧/١٠

È‘–€a@MÖ

٦-٣٢٥/٧ .................................... وفضله الدين  يف  الفقه   -١
٦-١٤١/٧ .................................. السفر وآداب  أحكام  من   -٢
٦-٣١٩/٧ .............................................. اهلو اتباع   -٣
٦-٧٤٧/٧ ............................ الرشعية األحكام  عىل  التحايل   -٤
١٧٧/٨ ................................. وفضائلها العقيقة  أحكام  من   -٥
١٨٧/٨ ............................... وفضائلها األضحية  أحكام  من   -٦
٣١٥/٨ .......................................... األطعمة أحكام  من   -٧
٧١/٨ .................................................. الفتو خطر   -٨
٩١/٩ .................................................. القبور زيارة   -٩
١٣٥/٩ ...................................... الكتابيات من  الزواج   -١٠
٢٨٥/٩ ................................................... اإلحداد  -١١
٨٥/١٠ .............................................. احلرم األشهر   -١٢
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٩١/١٠ ................................... اجلنازة عىل  الصالة  صفة   -١٣
٩٩/١٠ ................................ اجلنازة بصالة  تتعلق  مسائل   -١٤
١٧٧/١٠ .................................................... اهلدية  -١٥
٢٢٣/١٠ ...................................... النكاح يف  املحرمات   -١٦
الرضاع........................................ ٢٣٣/١٠ أحكام  من   -١٧
٣٦٣/١٠ .......................................... الصيام مفطرات   -١٨
٣٨١/١٠ ................................................... الوقف  -١٩

Ò˝ñ€aÎ@ÒâbËİ€a

وصفتهام................................ ٥٧/٨ والتيمم  الوضوء  فضل   -١
الوضوء............................................... ٣١/٩ نواقض   -٢
٣٩/٩ ............................................ احلاجة قضاء  آداب   -٣
١-٧٢٩/٣ ........................................ الطهارة يف  أخطاء   -٤
١٧٣/٩ ........................................... الغسل أحكام  من   -٥
٢٥٧/٨ ............................................ اخلفني عىل  املسح   -٦
١٥٣/٩ ................................................ الصالة صفة   -٧
٩١/١٠ ..................................... اجلنازة عىل  الصالة  صفة   -٨
٩٩/١٠ .................................. اجلنازة بصالة  تتعلق  مسائل   -٩
١-٣٢٣/٣ ............................. اإلسالم يف  ومكانتها  الصالة   -١٠
١-٥٩٣/٣ ........................................... اجلامعة صالة   -١١
٢٥٩/٩ .............................................. التطوع صالة   -١٢
٢٦٩/٩ ................................... الصالة عن  النهي  أوقات   -١٣
١-٧٣٣/٣ .............................. الصالة رقم (١) ١٤- أخطاء يف 
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٤-٣٧/٥ ................................ الصالة رقم (٢) ١٥- أخطاء يف 
٢٦٧/١٠ ............................................. القنوت دعاء   -١٦
١-٣٠٩/٣ ...................................... الصالة  يف  اخلشوع   -١٧
١-٥٥٩/٣ ...................................... الفجر صالة  فضل   -١٨
١-٧٧/٣ .......................................... الليل قيام  فضل   -١٩
العيد........................................ ١-١١٧/٣ صالة  سنن   -٢٠
١-١٠٣/٣ ........................ رمضان من  األواخر  العرش  فضل   -٢١
١-٤٨٧/٣ ............................................. االستخارة  -٢٢
٤-١٤٥/٥ ............................................ املصيل سرتة   -٢٣
الكسوف......................................... ٦-٤٠٧/٧ صالة   -٢٤
١٥٥/٨ .................... (١) رقم  وتنبيهات  فوائد  اجلمعة-  خطبة   -٢٥
١٦٥/٨ .................... (٢) رقم  وتنبيهات  فوائد  اجلمعة-  خطبة   -٢٦
السهو.............................................. ٢٦٩/٨ سجود   -٢٧
االستسقاء........................................... ٢٤٧/٨ صالة   -٢٨
صالة أهل األعذار......................................... ٢٨١/٨  -٢٩
وواجبات................................. ٢٢٧/٨ – حقوق  اإلمامة   -٣٠

Òb��◊å€a

١-٥٨٩/٣ ................................................... الزكاة  -١
الفطر............................................... ١-٣٧٥/٣ زكاة   -٢

‚b��Óñ€a

١-٧١/٣ ............................................... الصيام فضل   -١
١-٦٧/٣ .............................................. رمضان فضل   -٢
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الصيام............................................ ٣٦٣/١٠ مفطرات   -٣
٤-٣٩٧/٥ .......................... رمضان يف  الصاحلة  األعامل  فضل   -٤
الصائمني........................... ١-٩٧/٣ بعض  فيها  يقع  خمالفات   -٥
٣٧٣/١٠ ................................ شعبان شهر  يف  الصيام  فضل   -٦
٦-٤٥/٧ ......................................... عاشوراء يوم  صيام   -٧

wz€aÎ@Òä‡»€a

١-٢٦٧/٣ ...................................... وفضله وجوبه  احلج   -١
٢- رشوط احلج.............................................. ٦-٣٦٣/٧
٦-٣٦٧/٧ ...................................... وواجباته احلج  صفة   -٣
٦-٣٥١/٧ ..................................... وصفتها العمرة  فضل   -٤
٦-٣٤٣/٧ ........................................ اإلحرام حمظورات   -٥
احلجاج............................ ١-٤٢٩/٣ بعض  من  تقع  خمالفات   -٦
١٠٧/٩ ............................................ وأحكامها التلبية   -٧
عرفة......................................... ٥٣/١٠ يوم  فضائل  من   -٨
٦٣/١٠ ..................................... الترشيق أيام  فضائل  من   -٩
٧١/١٠ ................................... وحكمه احلج  مقاصد  من   -١٠

bÌbïÏ€a

الوصية............................................... ١-٤٣/٣ كتابة   -١
Üj€a

١-٧٨٥/٣ .......................................... البدع عن  النهي   -١
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الطعام.......................................... ١-٨٣٧/٣ آداب  من   -١
٦-٤٤٥/٧ ........................................... آداب النوم ٢- من 
٦-٦٩٣/٧ ........................................ اللباس آداب  من   -٣
وآدابه.................................. ٦-١٤١/٧ السفر  أحكام  من   -٤
٦-٤٧٩/٧ ................................................. السواك  -٥
٥١/٨ ............................................. الطريق آداب  من   -٦
املجالس............................................ ٤٥/٩ آداب  من   -٧
والزوار................ ١٦٥/٩ الضيوف  واستقبال  الضيافة  آداب  من   -٨
القرآن............................................ ٢١١/٩ آداب  من   -٩
املساجد......................................... ٢١٩/٩ آداب  من   -١٠
االستئذان....................................... ٢٢٩/٩ آداب  من   -١١
٢٣٥/٩ .................................... رقم (١) السالم  آداب   -١٢
٢٤٣/٩ .................................... رقم (٢) السالم  آداب   -١٣
٢٥١/٩ .................................... رقم (٣) السالم  آداب   -١٤
البنه................................. ٣٠٩/١٠ احلكيم  لقامن  وصايا   -١٥

@pb��fläz‡€a

fib‡€a

١-١٩٣/٣ .......................................... ١- أكل املال احلرام
١-٦٥٣/٣ ......................................... الربا من  التحذير   -٢
اإلرساف....................................... ١-٢٥١/٣ عن  النهي   -٣
١-١٦٣/٣ ......................................... املسألة عن  النهي   -٤
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١-٧٢٥/٣ ................................................ ٥- ذم الرتف
املختلطة.................................... ٤-٢٣٧/٥ األسهم  حكم   -٦
٤-٦١/٥ .................................................. املال  فتنة   -٧
٦-٧٠١/٧ ............................................. الرشوة خطر   -٨
٨٣/٨ ....................................................... الرسقة   -٩

ûaä«˛a@Ú„bÓï

١-٤٨١/٣ ....................................... وأسبابه الزنا  حتريم   -١
١-٦٩٩/٣ .............................................. البرص غض   -٢
الغناء.............................................. ١-٤٧٥/٣ حتريم   -٣
١-٥٥٣/٣ .............................................. الدش خطر   -٤
١-٧١٩/٣ ............................................. التلفاز خطر   -٥
٤-١٨٧/٥ .................................... املرأة لباس  يف  خمالفات   -٦
االختالط........................................... ٤-٢٦٩/٥ خطر   -٧
٦-١٦٩/٧ ....................................... السينام دور  خطورة   -٨
٩/٨ ............................................ األعراض  عىل  الغرية   -٩
٦٥/٨ ......................... واملؤمنات املؤمنني  قذف  من  التحذير   -١٠
الصوتية.............. ٢٧٧/١٠ واملؤثرات  والشيالت   (٢) رقم  الغناء   -١١
٢٩٥/١٠ ....................................... اإلسالمية األناشيد   -١٢
٣١٧/١٠ .................................................. التمثيل  -١٣

êbj‹€a

اإلسبال............................................ ١-٧٥١/٣ حتريم   -١
٤-١٨٧/٥ .................................... املرأة لباس  يف  خمالفات   -٢

٥٢٦äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٢٦HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٢٧

٨-٦-٢٠١٧

٦-٦٩٣/٧ ......................................... اللباس آداب  من   -٣
Úflb«@pbfläzfl

١-٦٦٥/٣ ............................................ الدخان حتريم   -١
١-٧٦١/٣ ........................................... التصوير حتريم   -٢
١-٤٥٧/٣ ................................................... احلسـد  -٣
١-٧٤٥/٣ .................................. الوخيمة وعواقبه  الظلم   -٤
١-٧٠٥/٣ ........................................ اللحية حلق  حتريم   -٥
٤-١٥٥/٥ ..................................... والعني واملس  السحر   -٦
٤-٣١٣/٥ ............................. واملسكرات املخدرات  أرضار   -٧
٤-٣٢٧/٥ ................................................... القتـل   -٨
واحتقارهم................................ ٤-٧٩/٥ بالناس  السخرية   -٩
الكذب......................................... ٤-١١٣/٥ خطورة   -١٠
٤-٤٧٥/٥ .............. السحرة إىل  الذهاب  وحتريم  السحر  خطورة   -١١
٢٩/٨ .................................................... االنتحار  -١٢
٣٢٧/٨ ................................ منها والتحذير  الزور  شهادة   -١٣
١٩٧/٩ ................................. الكاذبة اليمني  من  التحذير   -١٤

Ú‡»ü˛a

الطعام.......................................... ١-٨٣٧/٣ آداب  من   -١
٣١٥/٨ ................................. رقم (١) األطعمة  أحكام  من   -٢
١٨٩/٩ ................................. رقم (٢) األطعمة  أحكام  من   -٣
١٧٧/٨ ................................. وفضائلها العقيقة  أحكام  من   -٤
١٨٧/٨ ............................... وفضائلها األضحية  أحكام  من   -٥

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٢٨

٨-٦-٢٠١٧

’ˆb”ä€aÎ @≈«aÏ‡€a

١-٢٦٣/٣ ................................................ السهر آفة   -١
١-٤٥١/٣ ................................ رقم (١) الذنوب  كفارات   -٢
٤-٢٣١/٥ ................................ رقم (٢) الذنوب  كفارات   -٣
١-٤٦٣/٣ ........................................ وعقوباهتا املعايص   -٤
١-٤٦٩/٣ .................................................. التقـو  -٥
٦- الورع.................................................... ١-٥١٧/٣
١-٦١٧/٣ ............................................. اللسان حفظ   -٧
العني .............................................. ١-٦٢٣/٣ احلور   -٨
١-٦٢٩/٣ .................................................. االبتالء  -٩
١-٣٤٥/٣ ..................................... ونعيمه القرب  عذاب   -١٠
الدنيا.......................................... ١-٦٣٥/٣ يف  الزهد   -١١
١-٦٩٩/٣ ............................................ البرص غض   -١٢
اخلامتة............................................. ١-٢٧٩/٣ سوء   -١٣
١٤- ذم الرتف............................................... ١-٧٢٥/٣
١-٧٩٥/٣ ................................... اخلامتة حسن  عالمات   -١٥
١-٧٦٧/٣ .......................................... وعظاته املوت   -١٦
اخلارج.......................... ١-٢٨٥/٣ إىل  السفر  وخطر  الوقت   -١٧
١-٣٨٩/٣ ............................................. العبادة لذة   -١٨
١-١١٣/٣ ..................................... العبادة عىل  املواظبة   -١٩
١-٣٩/٣ ................................................... العجلة  -٢٠
طول األمل............................................... ١-٥٧/٣  -٢١

٥٢٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٢٨HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ
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٥٢٩

٨-٦-٢٠١٧

١-٤٣٥/٣ .................................................. التوبـة  -٢٢
٤-٢٩/٥ .......................... رفعها  وأسباب  اإلهلية  العقوبات   -٢٣
٤-١٥/٥ .﴾K  J    I  H  G  F  E  D   C﴿ :٢٤- فوائد من قوله تعاىل
٤-٦١/٥ ................................................. املال فتنة   -٢٥
٤-٦٧/٥ ............................................... النساء فتنة   -٢٦
٤-٧٩/٥ .............................. واحتقارهم بالناس  السخرية   -٢٧
٢٨- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿ ¥   ¦  §  ¨  ©  ﴾......... ٤-٨٥/٥
٤-٩١/٥ ................................................... الغرور  -٢٩
٤-٧٣/٥ ................................................ الدنيا فتنة   -٣٠
القلب.............................................. ٤-٩٧/٥ قسوة   -٣١
٤-١٠٣/٥ ................................................ العجب  -٣٢
٤-١٣٣/٥ ......   ﴾   %   $   #   "    ! ٣٣- تأمالت يف قوله تعاىل: ﴿  
٤-١٦٥/٥ ...................................... ٣٤- األمن من مكر اهللا
لقيامت...................... ٤-١٧١/٥ آدم  ابن  حسب  حديث  رشح   -٣٥
٤-١٧٥/٥ ............................................... النصيحة  -٣٦
الدين................................ ١-٣٩٥/٣ عىل  الثبات  أسباب   -٣٧
احلسد.................................................. ١-٤٥٧/٣  -٣٨
١-٥١٣/٣ ............................................. النعم شكر   -٣٩
٤٠- اخلوف من اهللا.......................................... ٤-٢٨٥/٥
٤-٢٩٧/٥ ........................................ القلوب أمراض   -٤١
٤-٣٤٧/٥ ............................................ الدين قضاء   -٤٢
٤-٣٥٣/٥ .................................... الدين عن  اإلعراض   -٤٣

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٣٠

٨-٦-٢٠١٧

٤-٣٩٧/٥ ........................ رمضان يف  الصاحلة  األعامل  فضل   -٤٤
٤-٤٠٩/٥ ............................... باملعصية املجاهرة  خطورة   -٤٥
اجلديد.................................... ٤-٤١٥/٥ العام  استقبال   -٤٦
اخلريات.................................... ٤-٤٤٥/٥ إىل  املسارعة   -٤٧
٤-٥٢٩/٥ ............................................. املطر نزول   -٤٨
امليت........................................ ٤-٣٤١/٥ به  ينتفع  ما   -٤٩
٤-٥٣٥/٥ ....................... رهبم من  وخوفهم  السلف  تواضع   -٥٠
٦-٢٥٧/٧ ........................................ الصحابة جمالس   -٥١
٦-٤٦٧/٧ .............................. واملحترضين املوتى  أحوال   -٥٢
٦-٤٩/٧ ........................................... الشيطان مكائد   -٥٣
٦-٣٣٧/٧ ...................................... الغفلة من  التحذير   -٥٤
٦-٦٣١/٧ ................................. العمل جنس  من  اجلزاء   -٥٥
الناس........................................... ٦-٧٣١/٧ جمالس   -٥٦
الناس......................... ٦-٢٤٩/٧ بعض  حياة  يف  التناقضات   -٥٧
٦-٤٥٣/٧ ...................................... الغيبة من  التحذير   -٥٨
٦-٤٩١/٧ ........................................... النميمة خطر   -٥٩
٦-٥٢٧/٧ .......................................... النفس حماسبة   -٦٠
٦-١٨١/٧ .................................... اهللا خشية  من  البكاء   -٦١
باملرض........................................... ٦-٦١/٧ االبتالء   -٦٢
٦-١٩٧/٧ ............................................ العمل قبول   -٦٣
اخلفي.................................... ١٠٧/٨ التقي  العبد  فضل   -٦٤
٧٧/٨ ...................................................... اإلتقان  -٦٥

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a

٥٣٠äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٣٠HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ



٥٣١

٨-٦-٢٠١٧

والسبعني.......... ٢٥/٩ الستني  بني  ما  أمتي  أعامر  حديث  يف  تأمالت   -٦٦
٩١/٩ ................................................. القبور زيارة   -٦٧
٢٠٣/٩ .................... ورسوله اهللا  ألمر  االستجابة  يف  املسارعة   -٦٨
٣٢٥/٩ ............................................ السليمة الفطرة   -٦٩
٧/١٠ ............................... اجلنة ألهل  اهللا  تكريم  من  صور   -٧٠
٢٤٧/١٠ ........................... املعارص الوقت  يف  الذاتية  الرقابة   -٧١

›ˆbö–€a

âb��������◊á˛aÎ @ÚÓ«Ö˛a

١-٦٣/٣ ....................................... وقراءته القرآن  فضل   -١
١-١٠٧/٣ .............................................. الذكر فضل   -٢
االستغفار................................................ ١-٥٠١/٣  -٣
١-٨٣/٣ ..................................... وموانعه آدابه  الدعاء..   -٤
٦-١٥/٧ ................... وفوائدها فضائلها   - النبيملسو هيلع هللا ىلص  عىل  الصالة   -٥
والتكبري.................. ١٥٩/٩ والتهليل  والتحميد  التسبيح  فضائل   -٦
٧٧/١٠ ........................ ٧- من فضائل (ال حول وال قوة إال باهللا)

Ò˝��������ñ€aÎ @ÒâbËİ€a

وصفتهام................................ ٥٧/٨ والتيمم  الوضوء  فضل   -١
الصلوات................................ ١-٤٤٣/٣ إىل  التبكري  فضل   -٢
١-٥٥٩/٣ ........................................ الفجر صالة  فضل   -٣
١-٦٦٩/٣ ......................................... اجلمعة يوم  فضل   -٤
١-٧٧/٣ ............................................ الليل قيام  فضل   -٥

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٣٢

٨-٦-٢٠١٧

١-١٠٣/٣ .......................... رمضان من  األواخر  العرش  فضل   -٦
‚b����Óñ€a

١-٧١/٣ ............................................... الصيام فضل   -١
١-٦٧/٣ .............................................. رمضان فضل   -٢
٤-٣٩٧/٥ .......................... رمضان يف  الصاحلة  األعامل  فضل   -٣
٣٧٣/١٠ ................................ شعبان شهر  يف  الصيام  فضل   -٤

Úvz€a@á@äí«Î@w��z€a@›ˆböœ

١-٢٦٧/٣ ...................................... وفضله وجوبه  احلج   -١
احلجة................................. ١-٨١٣/٣ ذي  عرش  أيام  فضل   -٢
عرفة......................................... ٥٣/١٠ يوم  فضائل  من   -٣
٦٣/١٠ ..................................... الترشيق أيام  فضائل  من   -٤

oÓj€a@›Ác@›ˆböœ

٢٩٥/٨ ................................ وحقوقهم البيت  أهل  فضائل   -١
١٩٩/٨ ...................................... املؤمنني أمهات  فضائل   -٢
خدجيةڤ............................. ٦-١١١/٧ املؤمنني  أم  فضائل   -٣
٦-٢٦٩/٧ ............................. عائشةڤ املؤمنني  أم  فضائل   -٤

Úflb«@›ˆböœ

إىل اهللا...................................... ١-٣٥١/٣ فضل الدعوة   -١
١-٩١/٣ .............................................. الصدقة فضل   -٢
٤-٢٦٣/٥ ........................................... الصحابة فضل   -٣
الصاحلة................................... ٦-١٦٣/٧ األعامل  فضائل   -٤

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a

٥٣٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٣٢HQPMQIÂfl @Ú«ÏçÏΩa @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ



٥٣٣

٨-٦-٢٠١٧

٦-١٥/٧ .................. – وفوائدها فضائلها  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عىل  الصالة   -٥
بدر......................................... ٦-٢٨٣/٧ غزوة  فضائل   -٦
٦-٣٧٧/٧ .................................... وحرمتها  مكة  فضائل   -٧
٦-٣٨٥/٧ ................................... وحرمتها املدينة  فضائل   -٨
الشام............................................. ٦-٥٩٣/٧ فضائل   -٩
٦-٦٧١/٧ ........................................... العفو فضائل   -١٠
٢١/٨ .................................. ورعايتها املساجد  بناء  فضل   -١١
واملؤذنني........................................ ٩١/٨ األذان  فضل   -١٢
١٧٧/٨ ............................... وفضائلها العقيقة  أحكام  من   -١٣
١٨٧/٨ ............................. وفضائلها األضحية  أحكام  من   -١٤
اخلفي.................................... ١٠٧/٨ التقي  العبد  فضل   -١٥
٦٣/٩ .................................... اهللا سبيل  يف  الرباط  فضل   -١٦
١٨٣/٩ ......................................... األيتام كفالة  فضل   -١٧
اهللا.................................. ٣٢٧/١٠ سبيل  يف  اجلهاد  فضل   -١٨
٤٠١/١٠ ................................ األقىص املسجد  فضائل  من   -١٩
٣٩٣/١٠ .......................................... مرص فضائل  من   -٢٠

Òäç˛aÎ@@Òcä‡€a@@·Ëm@@pb«ÏôÏfl

١-٦٤٧/٣ .................................... اإلسالم يف  املرأة  مكانة   -١
١-٧١١/٣ ..................................... للمرأة توجيهية  كلمة   -٢
١-٤١٣/٣ .......................................... العنوسة مفاسد   -٣
١-٣٥٧/٣ .............................................. األبناء تربية   -٤
١-٧١٩/٣ ........................................... التلفاز خطورة   -٥

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٣٤

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٥٣/٣ .............................................. الدش خطر   -٦
١-٥٩٩/٣ ............................ بالنكاح تتعلق  رشعية  خمالفات   -٧
١-٧٢٥/٣ ................................................ ٨- ذم الرتف
١-٣٨٣/٣ .................................................. الطالق  -٩
٤-١٨٧/٥ ................................. املرأة  لباس  يف  خمالفات   -١٠
٤-٢٦٩/٥ ......................................... االختالط خطر   -١١
٤-٣٠٣/٥ ........................................ الزوجية العرشة   -١٢
الزواج...................................... ٦-٤٢٥/٧ يف  الرتغيب   -١٣
٩/٨ ........................................... األعراض عىل  الغرية   -١٤
١٥/٨ .............................................. البيوت إصالح   -١٥
٦٥/٨ ......................... واملؤمنات املؤمنني  قذف  من  التحذير   -١٦
٢٧٩/٩ .............................................. النسل تنظيم   -١٧
٢٢٣/١٠ ...................................... النكاح يف  املحرمات   -١٨
الرضاع........................................ ٢٣٣/١٠ أحكام  من   -١٩

÷˝Å˛a

ÒÖÏ‡z‡€a @÷˝Å˛a

اخللق................................................ ١-٣٣/٣ حسن   -١
احليـاء.................................................... ١-١٣٩/٣  -٢
١-١٥٧/٣ .................................................. القناعـة  -٣
١-٣٣٩/٣ ................................................... الصبـر  -٤
١-٦٧٥/٣ ................................................... األمانـة  -٥

ÏôÏ‡€aÚz–ñ€a@Oıåv€a
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٥٣٥

٨-٦-٢٠١٧

األرحام............................................. ١-٦٨١/٣ صلة   -٦
اهلمة .................................................. ٤-٥٣/٥ علو   -٧
٤-٤٦٣/٥ ................................................... الوفـاء  -٨
٦-١٠٥/٧ ............................................... ٩- قوة اإلرادة
٦-٥١٥/٧ .................................................. الرفـق  -١٠
١٨٩/١٠ ......  ............................................ اإليثار  -١١

ÚflÏflà‡€a @÷˝Å˛a

٤-٢١/٥ .............................................. وأسباهبا الذلة   -١
٤-٧٩/٥ ...................... واحتقارهم بالناس  السخرية  عن  النهي   -٢
الغرور..................................................... ٤-٩١/٥  -٣
٤-١٠٣/٥ .................................................. العجب  -٤
٤-١١٣/٥ .......................................... الكذب خطورة   -٥
الكسل....................................... ٤-٣٨٣/٥ من  التحذير   -٦
٦-٦٦٣/٧ ................................................ البخل  ذم   -٧
٦-٥٥٧/٧ ................................................. اجلبن ٨- ذم 
٦-٨١/٧ ...................................................... الكرب  -٩
١-٣٩/٣ ................................................... العجلة  -١٠
املسألة........................................ ١-١٦٣/٣ عن  النهي   -١١
١٩/٩ ........................................... اللعن من  التحذير   -١٢

ä���Óé€a

١-٧٧٣/٣ ................. گ الصديق  بكر  أيب  سرية  من  مقتطفات   -١
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٨-٦-٢٠١٧

اخلطابگ.................. ١-٧٧٩/٣ بن  عمر  سرية  من  مقتطفات   -٢
٤-٤٩٧/٥ ................... گ عفان  بن  عثامن  سرية  من  مقتطفات   -٣
١-٣٣٣/٣ ................ گ طالب  أيب  بن  عيل  سرية  من  مقتطفات   -٤
١-٢٤٥/٣ .................... وقاص أيب  بن  سعد  سرية  من  مقتطفات   -٥
١-١٧٣/٣ ......................... معاذ  بن  سعد  سرية  من  مقتطفات   -٦
١-٣٢٩/٣ ........................ الوليد بن  خالد  سرية  من  مقتطفات   -٧
٤-١٥١/٥ ...................... عمري بن  مصعب  سرية  من  مقتطفات   -٨
٤-٢٨١/٥ ..................... عبيداهللا بن  طلحة  سرية  من  مقتطفات   -٩
١٠- دروس وعرب من استشهاد اخلليفة عمر بن اخلطاب گ....... ٤-٣١٩/٥
اجلراح.................. ٤-٤٣٣/٥ بن  عبيدة  أيب  سرية  من  مقتطفات   -١١
٤-٤٦٩/٥ .................. طالب أيب  بن  جعفر  سرية  من  مقتطفات   -١٢
العوام...................... ٤-٥٤١/٥ بن  الزبري  سرية  من  مقتطفات   -١٣
٦-٤٧٣/٧ .......................... النبوية اهلجرة  من  وعرب  دروس   -١٤
٦-٢٩٩/٧ ...................... بدر غزوة  يف  والكرامات  املعجزات   -١٥
٦-٣٠٥/٧ ........ املعركة (١) أرض  من  وأحداث  مشاهد  بدر  غزوة   -١٦
٦-٣١٣/٧ ........ املعركة (٢) أرض  من  وأحداث  مشاهد  بدر  غزوة   -١٧
١٨- دروس وعرب من غزوة أحد................................ ٣٥١/١٠
٦-١١١/٧ ........................... خدجيةڤ املؤمنني  أم  فضائل   -١٩
٦-٢٦٩/٧ ........................... عائشةڤ املؤمنني  أم  فضائل   -٢٠
٦-٥٠٧/٧ ............. حنبل بن  أمحد  اإلمام  سرية  من  مؤثرة  مواقف   -٢١
٦-٥٣٣/٧ ............... أخباره من  ويشء  املبارك  بن  عبداهللا  اإلمام   -٢٢
٦-٥٧١/٧ ............................ سفيان أيب  بن  معاوية  فضائل   -٢٣
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٦-١٣١/٧ ................... مسعود بن  عبداهللا  سرية  من  مقتطفات   -٢٤
٦-٧٠٩/٧ ...... عباس بن  عبداهللا  القرآن  ترمجان  سرية  من  مقتطفات   -٢٥
٦-٧٣٩/٧ .................. الشافعي اإلمام  سرية  من  مؤثرة  مواقف   -٢٦
٦-٦٥٥/٧ ........... تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  سرية  من  مؤثرة  مواقف   -٢٧
٦-٢٧٧/٧ .................... جبل   بن  معاذ  سرية  من  وعرب  دروس   -٢٨
٦-٦٧٩/٧ ................. األيويب الدين  صالح  سرية  من  مقتطفات   -٢٩
١٩٩/٨ ................................ املؤمننيپ أمهات  فضائل   -٣٠
وحقوقهم............................... ٢٩٥/٨ البيت  أهل  فضائل   -٣١

ÚÓ«b‡nua @bÌbö”

١-٣١٧/٣ ......................... املنكر عن  والنهي  باملعروف  األمر   -١
١-٤١٣/٣ .......................................... العنوسة مفاسد   -٢
١-٣٨٣/٣ .................................................. الطالق  -٣
١-٥٩٩/٣ ............................ بالنكاح تتعلق  رشعية  خمالفات   -٤
١-٣٥٧/٣ .............................................. األبناء تربية   -٥
١-٧١٩/٣ ............................................. التلفاز خطر   -٦
١-٥٥٣/٣ ............................................. الدش  خطر   -٧
١-٥٩٣/٣ ............................................. اجلامعة صالة   -٨
األرحام............................................. ١-٦٨١/٣ صلة   -٩
١-٤٥٧/٣ ................................................. احلسـد  -١٠
النكـت................................................. ١-٤١٧/٣  -١١
١-٢٦٣/٣ .............................................. السهر آفة   -١٢
١-٥٢٣/٣ ................................... والغموم اهلموم  عالج   -١٣
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٤-١٥٥/٥ ................................... والعني واملس  السحر   -١٤
٤-١٨٧/٥ .................................. املرأة لباس  يف  خمالفات   -١٥
٤-٢٤٣/٥ ......................................... الصاحلة الرفقة   -١٦
٤-٢٦٩/٥ ......................................... االختالط خطر   -١٧
٤-٣٠٣/٥ ........................................ الزوجية العرشة   -١٨
واملسكرات............................ ٤-٣١٣/٥ املخدرات  أرضار   -١٩
٤-٣٤٧/٥ ............................................ الدين قضاء   -٢٠
الكسل..................................... ٤-٣٨٣/٥ من  التحذير   -٢١
٤-٤٧٥/٥ .............. السحرة إىل  الذهاب  وحتريم  السحر  خطورة   -٢٢
٦-٥٤٩/٧ .................................... الناس حوائج  قضاء   -٢٣
الزواج...................................... ٦-٤٢٥/٧ يف  الرتغيب   -٢٤
٦-٤٥٣/٧ ...................................... الغيبة من  التحذير   -٢٥
٦-٤٩١/٧ ........................................... النميمة خطر   -٢٦
٦-٦٠٧/٧ ...................................... والضعفاء الفقراء   -٢٧
الناس........................................... ٦-٧٣١/٧ جمالس   -٢٨
٦-٧١٩/٧ ............................... وضوابطه االبتعاث  خماطر   -٢٩
٦-٧٠١/٧ ........................................... الرشوة خطر   -٣٠
الوالدين............................................. ٦-٢٠٣/٧ بر   -٣١
٦-١٦٩/٧ .................................... السينام   دور  خطورة   -٣٢
املريض........................................... ٦-٢٣١/٧ عيادة   -٣٣
٣٥/٨ ................................................. اجلار حقوق   -٣٤
٥١/٨ ............................................ الطريق آداب  من   -٣٥
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١٢٧/٨ .............................. وأحكام (١) نصائح  األسواق   -٣٦
١٣٥/٨ .............................. وأحكام (٢) نصائح  األسواق   -٣٧
واالختالط.......................................... ٢٣٥/٨ العزلة   -٣٨
٣٣٥/٨ ............................ بركتها وبيان  التجارة  عىل  احلث   -٣٩
١٤٥/٨ ..................... إصالحها ووسائل  واقعها  املستشفيات.   -٤٠
٥١/٩ .................................... الناس بني  اإلصالح  فضل   -٤١
١٢١/٩ ...................................... الكفار بالد  يف  اإلقامة   -٤٢
١٢٧/٩ ............................. الكفار  لد الدراسة  أو  العمل   -٤٣
١٣٥/٩ ...................................... الكتابيات من  الزواج   -٤٤

Úflb«@pbËÓuÏm

١-٢٩/٣ .................................................... التوفيق  -١
١-٣٩/٣ .................................................... العجلة  -٢
١-٤٧/٣ ..................................................... الربكة  -٣
١-١٢١/٣ .................................................... الرؤيا  -٤
١-٤٠٩/٣ ............................................. عامة نصائح   -٥
١-٤٤٧/٣ .................................... الصدر انرشاح  أسباب   -٦
١-٥١٣/٣ .............................................. النعم  شكر   -٧
١-٥٢٣/٣ .................................... والغموم اهلموم  عالج   -٨
١-٥٦٥/٣ .................................................. السعادة  -٩
١-٨٠٧/٣ .............................. األعداء عىل  النرص  أسباب   -١٠
١-٦٤١/٣ ................................................. العافية  -١١
١-٥١٧/٣ .................................................. ١٢- الورع
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٦-١٨٧/٧ ....................................... اإلسالمية األخوة   -١٣
٦-٢٢١/٧ .................................... وفوائده آفته  النسيان   -١٤
٦-٤١٣/٧ ................................ وفوائده أحواله  التفكري.   -١٥
٦-٤٩٩/٧ ................................. باهللا الظن  وحسن  الفأل   -١٦
وواجبات................................ ١١١/٨ حقوق  األمر.  ويل   -١٧
٤-١٢٥/٥ ...................................... وفضائلها البشارة   -١٨
العقل............................................. ٤-٢٤٩/٥ نعمة   -١٩
٤-١٧٥/٥ ............................................... النصيحة  -٢٠
١٣٥/١٠ ....................... السالم عليهم  األنبياء  خصائص  من   -٢١
العرب............................... ١٦٥/١٠ جزيرة  خصائص  من   -٢٢
٢١٣/١٠ ................................. وآثاره – مرشوعيته  املزاح   -٢٣

Òäïb»fl@taÜycÎ@bÌbö”

٤-٥٨٧/٥ .................................. غزة  أحداث  مع  وقفات   -١
العاملية............................ ٤-٥٧٩/٥ املالية  األزمة  مع  وقفات   -٢
الدانامرك......................................... ٤-٤٩١/٥ أحداث   -٣
املختلطة.................................... ٤-٢٣٧/٥ األسهم  حكم   -٤
وضوابطه....................................... ٦-٧١٩/٧ االبتعاث   -٥
٦-١٦٩/٧ ....................................... السينام دور  خطورة   -٦
٤٠٧/١٠ ................ مشاهدهتا  وحكم  الناس  بني  املنترشة  األلعاب   -٧
٤١٩/١٠ .................... اإلسالمية الرشيعة  يف  واملسابقات  اجلوائز   -٨
البنوك............. ٤٣١/١٠ من  واالقرتاض  التجاري  التعامل  بطاقات   -٩
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٦-٧٦٩/٧ .................. العطرةملسو هيلع هللا ىلص وسريته  أخالقه  من  مقتطفات   -١
٦-٢١٥/٧ ............................................. تواضعگ  -٢
٤-١١٩/٥ ......................................... النبيملسو هيلع هللا ىلص عصمة   -٣
٦-١٥/٧ ............................. وفضائلها النبيملسو هيلع هللا ىلص  عىل  الصالة   -٤
معجزاتهگ............................................ ٤-٣٨٩/٥  -٥
١-٨٠١/٣ ............................................... وفاتهگ  -٦
١١٩/١٠ ........................ رقم (١)  حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  من   -٧
١٢٧/١٠ ........................ رقم (٢) حممدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  خصائص  من   -٨
١٤٥/١٠ .... رقم (١) النبوية  والسنة  القرآن  يف  النبيملسو هيلع هللا ىلص  خصائص  من   -٩
١٥٥/١٠ ... رقم (٢) النبوية  والسنة  القرآن  يف  النبيملسو هيلع هللا ىلص  خصائص  من   -١٠
النبيملسو هيلع هللا ىلص........................................... ١٩٩/١٠ أسامء   -١١
٢٠٧/١٠ .................................. ية قِ لْ اخلَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  صفات   -١٢

·ÁäÓÀÎ@ıbÓj„˛a@óñ”

١-٥٢٩/٣ ................................. أيوبگ اهللا  نبي  قصة   -١
٤-٢٧٥/٥ ................................. يونسگ اهللا  نبي  قصة   -٢
٤-٥٢٣/٥ .............................................. قارون قصة   -٣
٣٣٩/١٠ ..................................... األخدود أصحاب  قصة   -٤
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٢١٤/١٠ .............................................. يْر» لَ النُّغَ عَ ا فَ ! مَ يْرٍ مَ ا عُ ا أَبَ «يَ
٨٦/٨ ..........................................« أْتِينَا بِهِ بْلَ أَنْ تَ انَ قَ ، أَفَال كَ بٍ هْ ا وَ «أَبَ
١-٥٥/٣ ......................................................« بِحَ الْبَيْعُ يَى رَ ا يَحْ «أَبَ
١٦٩/٩ ........................................................... « بِيرِ وا بِالْكَ ءُ «ابْدَ
٤-١٣٠/٥ ............................. « كَ تْكَ أُمُّ لَدَ نْذُ وَ يْكَ مُ لَ رَّ عَ مٍ مَ وْ يْرِ يَ رْ بِخَ «أَبْشِ
٦-٦١١/٧ ................................ « ونَ قُ زَ رْ ا تُ مْ إِنَّمَ إِنَّكُ ، فَ مْ كُ اءَ فَ عَ «أَبْغُونِي ضُ
٦-٧٢/٧ ............ « نَّةَ تِي الْجَ فَ أُمَّ لَ نِصْ خِ دْ يْنَ أَنْ يُ نِي بَ يَّرَ بِّي، فَخَ نْدِ رَ نْ عِ انِي آتٍ مِ «أَتَ
٦-٣٩١/٧ ..................... ادِي» ا الوَ ذَ لِّ فِي هَ : صَ الَ قَ بِّي فَ نْ رَ ةَ آتٍ مِ يْلَ انِي اللَّ «أَتَ
ثَانِي»...................................... ١-٦٥٣/٣ ا ابتَعَ مَ إِنَّهُ ، وَ ةَ آتِيَانِ يلَ انِي اللَّ «أَتَ
٤-٥٧٩/٥
٦-٣٥٣/٧ .................................. ابِي» حَ رَ أَصْ نِي أَنْ آمُ رَ أَمَ يلُ فَ بْرِ انِي جِ «أَتَ
٢١٢/٩ ................................................ « االَ: انْطلِقْ انِ فقَ لَكَ انِي مَ «أَتَ
٤-٥٠/٥ .......................................................... ؟» نَّةَ بُّ الْجَ «أَتُحِ
٤-٥١/٥ ................................................... « : الَ الَ ؟ قَ كَ ُمِّ بُّهُ ألِ «أَتُحِ
٨٤/٩ ........................... « بُّهُ ا أُحِ مَ هُ كَ بَّكَ اللَّ ولَ اللَّه، أَحَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ؟ فَ بُّهُ «أَتُحِ
؟»..................................................... ٦-٤٥٣/٧ يبَةُ ا الْغِ ونَ مَ رُ «أَتَدْ
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٤-١٨٥/٥ ........« تَاعَ الَ مَ مَ لَهُ وَ هَ نْ الَ دِرْ لِسُ فِينَا مَ فْ الُوا: الْمُ ؟ قَ لِسُ فْ ا الْمُ ونَ مَ رُ «أَتَدْ
٦٩/٨
٤-٥٦٧/٥ ...................................................... ا؟» ذَ ا هَ ونَ مَ رُ «أَتَدْ
٦-٤٥٤/٧ ................................................ ؟» يحُ هِ الرِّ ذِ ا هَ ونَ مَ رُ «أَتَدْ
١٢١/١٠ .................................... نَّةِ؟» لِ الْجَ عَ أَهْ بُ ونُوا رُ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ «أَتَرْ
؟»....................................... ١٤٨/٩ ا فِي النَّارِ هَ لَدَ ةً وَ حَ ارِ هِ طَ ذِ نَ هَ وْ رَ «أَتَ
٦-٢٦٦/٧ ..... يْنَا؟» صَ عَ نَا وَ عْ مِ : سَ مْ بْلِكُ نْ قَ يْنِ مِ لُ الْكِتَابَ الَ أَهْ ا قَ مَ ولُوا كَ قُ ونَ أَنْ تَ يدُ رِ «أَتُ
٨٥/٨ ............................................... « هِ ودِ اللَّ دُ نْ حُ دٍّ مِ عُ فِي حَ فَ «أَتَشْ
١-٥٥٥/٣ ..................................« نْهُ يَرُ مِ ا أَغْ ، ألَنَ دٍ عْ ةِ سَ يْرَ نْ غَ بُونَ مِ «أَتَعْجَ
١١/٨
١-٣٤/٣، ٤٢٦ ..............................................« نْتَ ا كُ يْثُمَ هِ حَ «اتَّقِ اللَّ
٦-٦٦٤/٧ ............................ « مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ حَّ أَهْ إِنَّ الشُّ حَّ فَ وا الشُّ قُ «اتَّ
١-٧٤٦/٣ .............................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اتٌ يَ لُمَ مَ ظُ إِنَّ الظُّلْ ، فَ وا الظُّلْمَ قُ «اتَّ
٥٣/٨ ............................ ولَ اللَّه؟» سُ ا رَ انِ يَ انَ عَّ ا اللَّ مَ الُوا: وَ ، قَ يْنِ انَ عَّ وا اللَّ قُ «اتَّ
٤١/٩
٤-٥٥٨/٥ .............................................. « ةٍ قِّ تَمرَ لَو بِشِ وا النَّارَ وَ قُ «اتَّ
٦-٩٦/٧
٤٢١/١٠، ٤٤٥
١-٣٦١/٣ .................................................... لُوا» دِ اعْ ، وَ هَ وا اللَّ قُ «اتَّ
٦-٦٥٢/٧ ........................................................ ائِيًا؟» رَ ولُهُ مُ قُ «أَتَ
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١-٣٤٣/٣ .................................................... ي» بِرِ اصْ هَ وَ «اتَّقِّي اللَّ
٩٢/٩
٤-٨٩/٥ ....................« ةُ يجَ دِ هِ خَ ذِ هِ هَ ولَ اللَّ سُ ا رَ الَ :يَ قَ يلُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص فَ برِ «أَتَى جِ
٦-١١٢/٧، ٦٣٥
١٠٣/١٠ ..........................................« هُ سَ فْ تَلَ نَ لٍ قَ جُ «أُتِيَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص بِرَ
٦-٩١/٧ ...« دٌ مَّ حَ : مُ ولُ أَقُ ؟ فَ نْ أَنْتَ : مَ نُ ازِ يَقُولُ الْخَ تِحُ فَ تَفْ أَسْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ نَّةِ يَ «آتِي بَابَ الْجَ
١٥٦/١٠
٢٦٠/١٠، ٤٠٢ ............................ « يلٌ يَضُ طَوِ ةٌ أَبْ ابَّ وَ دَ هُ ، وَ اقِ «أُتِيتُ بِالْبُرَ
٤-٦٥/٥ ......................................... « تُ وْ : الْمَ مَ ا ابْنُ آدَ مَ هُ هُ رَ كْ نَتَانِ يَ «اثْ
١-٦٥٤/٣ .............................................. « اتِ وبِقَ بعَ المُ «اجتَنِبُوا السَّ
٤-٣٢٨/٥، ٣٣١، ٤٧٦
٦٦/٨
١٨٦/٩
١-٤٣٠/٣ ................................................ الً؟!» دْ هَ عَ اللَّ تَنِي وَ لْ عَ «أَجَ
٤-٣٩/٥ ......................................... « مْ تِكُ الَ نْ صَ مْ مِ يُوتِكُ لُوا فِي بُ عَ «اجْ
٢٦٨/٩
١-٣٥/٣ ................... « آنِ رْ تِهِ فِي الْقُ فَ اةِ بِبَعْضِ صِ رَ وفٌ فِي التَّوْ صُ وْ هُ لَمَ لْ إِنَّ «أَجَ
٦-٦١٩/٧، ٦٧٥
١-٦٣١/٣ .............................« مْ نْكُ نِ مِ الَ جُ كُ رَ ا يُوعَ مَ كُ كَ ، إِنِّي أُوعَ لْ «أَجَ
٦-٦٣/٧
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١٤٢/١٠
١٨٠/١٠ ........................................« ةَ يَّ دِ وا الْهَ دُّ رُ الَ تَ ، وَ يَ اعِ يبُوا الدَّ «أَجِ
٦-٣٧٢/٧، ٣٧٦ ................................................. ؟» يَ تُنَا هِ ابِسَ «أَحَ
الَى».......................................... ١-١١٥/٣ عَ هِ تَ الِ إِلَى اللَّ مَ بُّ األَعْ «أَحَ
٢٧/٨ ............................................. ا» هَ دُ اجِ سَ دِ إِلَى اللَّه مَ بُّ الْبِالَ «أَحَ
١٣٥
١٥٩/٩ ......................................... «أحب الكالم إلى اللَّه تعالى أربع»
٦-٨٣/٧ ............« ونَ بِّرُ تَكَ الْمُ ونَ وَ بَّارُ نِي الْجَ لُ خُ دْ هِ: يَ ذِ الَتْ هَ قَ ، فَ نَّةُ الْجَ تِ النَّارُ وَ تَجَّ «احْ
١-٧٥/٣ ................................« هُ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ لَى اللَّه أَنْ يُ بُ عَ تَسِ «أَحْ
٦-٧٣٧/٧ ................................................« عُكَ نْفَ ا يَ لَى مَ صْ غَ رِ «احْ
١-٧٦٧/٣ ........................................................ ا» قً لُ مْ خُ نُهُ سَ «أَحْ
٦-١٧٨/٧
١-٤٤٥/٣ ......................................« امِ مَ نَ اإلِ نُوا مِ ادْ ، وَ رَ كْ وا الذِّ رُ ضُ «احْ
٤-١٥٩/٥ ......................... « كَ اهَ هُ تُجَ دْ هَ تَجِ ظِ اللَّ فَ ، احْ ظْكَ فَ هَ يَحْ ظِ اللَّ فَ «احْ
٦-١٢٧/٧
٤-٤٦٤/٥ ............................................. « وا بِهِ وطِ أَنْ تُوفُ رُ قُّ الشُّ «أَحَ
٣٢٤/٨ ................... « ادُ رَ الْجَ وتُ وَ الْحُ يْتَتَانِ فَ ا الْمَ أَمَّ ، فَ انِ مَ دَ يْتَتَانِ وَ لَّتْ لَنَا مَ «أُحِ
١٢٩/١٠
١٨٤/٨ ................................. « ةٍ هِ فِضَّ رِ عْ نِ شَ زْ قِي بِوَ دَّ تَصَ ، وَ هُ أْسَ لِقِي رَ «احْ
٦-٢٠٤/٧ ........................................................ ؟» اكَ الِدَ يٌّ وَ «أَحَ
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٣٢٥/٨ ............... « بَلهُ قَ ا إِلى النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص  فَ كِهَ رِ بَعَثَ بَوَ ، وَ ةَ لْحَ ا أَبُو طَ هَ بَحَ ذَ باً، فَ نَ ذَ أَرْ «أَخَ
٤-٤٧١/٥ ........................ « يبَ أُصِ رٌ فَ فَ عْ ذَ جَ مَّ أَخَ ، ثُ يبَ أُصِ دٌ فَ يْ ةَ زَ ايَ ذَ الرَّ «أَخَ
٢٥٠/٩ ..............................................« هُ بَّلَ قَ يمَ فَ اهِ رَ ذَ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص إِبْ «أَخَ
٢٢٩/٩ .......................................... « انَ تِئْذَ هُ االسْ لِّمْ عَ ا فَ ذَ جْ إِلَى هَ رُ «اخْ
٦-٤٧٣/٧ ...................................................... « كَ نْدَ نْ عِ جْ مَ رِ «أَخْ
١٥٢/٨ .................................... « بِ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ نْ جَ كِينَ مِ رِ شْ وا الْمُ جُ رِ «أَخْ
١٦٧/١٠
١٦٨/١٠ ............................... « انَ رَ لِ نَجْ أَهْ ازِ وَ جَ لِ الْحِ ودَ أَهْ هُ وا يَ جُ رِ «أَخْ
٢٦٥/١٠ .................................... لُؤ» نَاِبذُ اللُّؤْ ا جَ ا فِيهَ نَّةَ فإِذَ لْتُ الجَ «أُدْخِ
١-٨٦/٣ ........................................ « ةِ ابَ جَ وقِنُونَ بِاإلِ تُمْ مُ نْ أَ هَ وَ وا اللَّ عُ «ادْ
١-٧٧٤/٣ .......................................... « اكِ أَخَ اكَ وَ رٍ أَبَ ا بَكْ «ادْعِي لِي أَبَ
٢٧٠/٩ .................................. « ةَ الَ وا الصَّ رُ أَخِّ ، فَ سِ مْ بُ الشَّ اجِ ا حَ ا بَدَ «إِذَ
٦-٤٤٧/٧، ٤٤٨ .....................« ةِ الَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ عَكَ فَ جَ ضْ يْتَ مَ ا أَتَ «إِذَ
٦-٣٨١/٧ .....................................« ةَ بْلَ بِلُوا الْقِ تَقْ الَ تَسْ ائِطَ فَ يْتُمُ الْغَ ا أَتَ «إِذَ
٤٠/٩-٤١
٦-١٩٠/٧ .................................... « اهُ هُ إِيَّ لِمْ يُعْ لْ اهُ فَ مْ أَخَ كُ دُ بَّ أَحَ ا أَحَ «إِذَ
٦-١٦٤/٧ ......« يلُ بْرِ بُّهُ جِ يُحِ ، فَ بَّهُ أَحِ ا فَ نً بُّ فُالَ هَ يُحِ : إِنَّ اللَّ يلَ بْرِ ا نَادَ جِ بْدً بَّ اللَّه عَ ا أَحَ «إِذَ
يَا»........................ ٦-٦٢/٧ نْ ةَ فِي الدُّ وبَ قُ لَ لَهُ الْعُ جَّ يْرَ عَ هِ الْخَ بْدِ هُ بِعَ ادَ اللَّ ا أَرَ «إِذَ
١٥٠/٩
٤-١٠٩/٥ .......................................... لَه» سَّ ا عَ يْرً هِ خَ بْدِ هُ بِعَ ادَ اللَّ ا أَرَ «إِذَ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٤٨

٨-٦-٢٠١٧

٢٨/٩
١-٥٤/٣ ............................................ « يِّئَةً لَ سَ مَ عْ ي أَنْ يَ بْدِ ادَ عَ ا أَرَ «إِذَ
١٩٢/٩ ................................................ « مَ لَّ عَ بَكَ الْمُ لْ لْتَ كَ سَ ا أَرْ «إِذَ
٤-٣٠٨/٥ ............................. « دِ جِ سْ يْلِ إِلَى الْمَ مْ بِاللَّ كُ اؤُ مْ نِسَ نَكُ تَأْذَ ا اسْ «إِذَ
٧/٩ .................................................. تودع اللَّه شيئًا حفظه» «إذا اسُ
١-٥١٠/٣ .................................. تَكِي» يْثُ تَشْ كَ حَ دَ عْ يَ يْتَ فَضَ تَكَ ا اشْ «إِذَ
هُ بِي»..................... ١-٣٤٣/٣، ٨٠٥ ابَ صَ رْ مُ كُ يَذْ لْ يبَةٌ فَ صِ مْ مُ كُ دَ ابَ أَحَ ا أَصَ «إِذَ
٢١٨/٨
١٩٣/٩ .........................................« اءِ عَ فِي المَ قَ وَ كَ فَ مِ هْ ا أَصبْتَهُ بِسَ «إِذَ
٦-١٤٧/٧ ............................. « هُ لَيْالً لَ قْ أَهْ طْرُ الَ يَ يْبَةَ فَ مُ الْغَ كُ دُ الَ أَحَ ا أَطَ «إِذَ
٣٤/٩ ........................................... « هِ جِ رْ هِ إِلَى فَ مْ بِيَدِ كُ دُ ى أَحَ ا أَفْضَ «إِذَ
١-١٢٢/٣ ......................................................« انُ مَ بَ الزَّ تَرَ ا اقْ «إِذَ
١-٨٣٧/٣ ............................... مِ اللَّه» : بِاسْ لْ يَقُ لْ اماً فَ عَ مْ طَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ «إِذَ
١-٨٣٨/٣ ......................................... « ينِهِ لْ بِيَمِ يَأْكُ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ «إِذَ
٤-٣٢٩/٥ ................« تُولُ فِي النَّارِ قْ الْمَ اتِلُ وَ الْقَ ا فَ مَ يْهِ يْفَ انِ بِسَ لِمَ سْ ا الْتَقَى الْمُ «إِذَ
٦٣/٨، ٢٨١ ........................... « تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ نْهُ  مِ تُوا  أْ فَ بِأَمرٍ  مْ  تُكُ رْ مَ أَ ا  «إِذَ
١-٣١٢/٣ ..................................... « عٍ دِّ وَ ةَ مُ الَ لِّ صَ لَّيتَ فَصَ ا أَنتَ صَ «إِذَ
٢٤٢/٩ ............................ « مْ لِّ يُسَ لْ دِ فَ جِ سْ لِسٍ المَ جْ مْ إِلَى مَ كُ دُ ى أَحَ تَهَ ا انْ «إِذَ
٤٦/٩ ....................................... « مْ لِّ يُسَ لْ لِسٍ فَ جْ مْ إِلَى مَ كُ دُ ى أَحَ تَهَ ا انْ «إِذَ
٤-٤٥٣/٥ ............................................ « هِ اشِ مْ إِلَى فِرَ كُ دُ  أَحَ ا أَوَ «إِذَ
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٦-٤٤٧/٧
٤٨/٨ ....................... ا» مَ ثَ فِيهِ مَّ نَفَ ، ثُ يْهِ فَّ عَ كَ مَ ةٍ جَ لَّ لَيْلَ هِ كُ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ «إِذَ
١-٦١٥/٣ ................................« يِّ سِ رْ ةَ الْكُ أْ آيَ رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِلَى فِرَ ا أَوَ «إِذَ
٦-٤٤٩/٧
١-٢١٠/٣، ٦٥٥ .........................« رِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ «إِذَ
٤-٢٣/٥، ٥٨٩
٦-٢١١/٧
٦-٤٢٢/٧ ..................................... « نَةً سَ لَ حَ مَ عْ ي بِأَنْ يَ بْدِ ثَ عَ دَّ ا تَحَ «إذَ
١-٥٧٤/٣ ............................... « عٍ بَ نْ أَرْ هِ مِ تَعِذْ بِاللَّ يَسْ لْ مْ فَ كُ دُ دَ أَحَ هَّ ا تَشَ «إِذَ
١٠٤/٩
٢٢٣/٩ ........................................ « هُ وءَ ضُ نَ وُ سَ أَحْ مْ فَ كُ دُ أَ أَحَ ضَّ ا تَوَ «إِذَ
٢٢٣/٩ ................................................. « يْتِهِ مْ فِي بَ كُ دُ أَ أَحَ ضَّ ا تَوَ «إِذَ
٦٠/٨ ........... « طِيئَةٍ لُّ خَ هِ كُ هِ جْ نْ وَ جَ مِ رَ ، خَ هُ هَ جْ لَ وَ غَسَ ، فَ لِمُ سْ بْدُ الْمُ أَ الْعَ ضَّ ا تَوَ «إِذَ
١-٧٣٢/٣ ......................... « يْكَ لَ جْ رِ يْكَ وَ دَ ابِعِ يَ يْنَ أَصَ لِّلْ بَ أْتَ فَخَ ضَّ ا تَوَ «إِذَ
١٥٩/٨ .............................. « طُبُ امُ يَخْ مَ ِ اإلْ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ مْ يَ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ «إِذَ
٦-٢٣٥/٧ ..................................... « لْ يَقُ لْ ا فَ يضً رِ ودُ مَ عُ لُ يَ جُ اءَ الرَّ ا جَ «إِذَ
١٧/١٠ .................................... « نَّةِ ابُ الْجَ تْ أَبْوَ تِّحَ ، فُ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ «إِذَ
١٧٤/٩ .............................................. « عِ بَ ا األَرْ بِهَ عَ يْنَ شُ لَسَ بَ ا جَ «إِذَ
٥٨/٩ ................................. « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ينَ يَ رِ خِ اآلْ لِينَ وَ َوَّ هُ األْ عَ اللَّ مَ ا جَ «إِذَ
١-٢٩٨/٣ ........................................ « ةِ يَامَ مَ القِ وْ هُ النَّاسَ يَ عَ اللَّ مَ ا جَ «إِذَ
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٤٨/٩ ................................. دث اإلنسان حديثًا والمحدث يلتفت» «إذا حُ
١-٢٩٣/٣ ................................ مِ اللَّه» : بِسْ الَ قَ يْتِهِ فَ نْ بَ لُ مِ جُ جَ الرَّ رَ ا خَ «إِذَ
٦-١٤٥/٧ ............................... « مْ هُ دَ وا أَحَ رُ مِّ يُؤَ لْ رٍ فَ فَ ةٌ فِي سَ ثَ جَ ثَالَ رَ ا خَ «إِذَ
١١١/٨
٨١/١٠ ....................... « لَى اللهِ لْتُ عَ كَّ ، تَوَ مِ اللهِ : بِسْ الَ قَ : فَ يْتِهِ نْ بَ جَ مِ رَ ا خَ «إِذَ
١-٤١٥،٤٨٤/٣ ................................ « نَ دِينَهُ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ طَبَ إِلَيْكُ ا خَ «إِذَ
لِس».................................. ١-١١٨/٣ دَ فَال يَجْ جِ سْ مُ الْـمَ كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ «إِذَ
٢٦٤/٩
٤-١١١/٥ ..................................... « مْ لِّ يُسَ لْ دَ فَ جِ سْ مُ الْمَ كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ «إِذَ
٤-١٥٦/٥ ................. « هِ امِ عَ نْدَ طَ عِ ولِهِ وَ نْدَ دُخُ هَ عِ رَ اللَّ كَ ذَ يْتَهُ فَ لُ بَ جُ لَ الرَّ ا دَخَ «إِذَ
٦-٥٤/٧

يْئًا  ونَ شَ يدُ رِ الَى: تُ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ قُولُ اللَّ : يَ الَ نَّةَ قَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ ا دَخَ «إِذَ
١-٤٩٤/٣ .............................................................. ؟» مْ كُ يدُ أَزِ
٤-١٣٩/٥
٦-٩٦/٧
١٣/١٠
١-٦٨/٣ .................................... « نَّةِ ابُ الْجَ تْ أَبْوَ تِّحَ انُ فُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ «إِذَ
١٨٨/٨ ................................ « يَ حِّ مْ أَنْ يُضَ كُ دُ ادَ أَحَ أَرَ رُ وَ شْ لَتِ الْعَ ا دَخَ «إِذَ
٤-٣٠٦/٥ ..................................« أَبَتْ هِ فَ اشِ هُ إِلَى فِرَ أَتَ رَ لُ امْ جُ ا الرَّ عَ ا دَ «إِذَ
٢٣٣/٩ .............................. « ولِ سُ عَ الرَّ اءَ مَ امٍ فَجَ عَ مْ إِلَى طَ كُ دُ يَ أَحَ عِ ا دُ «إِذَ
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٢٨٢/٨ ...................« ارِ جَ هُ بِثَالَثةِ أَحْ عَ بْ مَ هَ يَذْ لْ مْ إلى الغائطِ فَ كُ دُ بَ أَحَ هَ «إذا ذَ
١-١٢٣/٣ ................................................ ا» يَ ؤْ مُ الرُّ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ «إِذَ
١-١٩١/٣ .................................... يَا» نْ نَ الدُّ بْدَ مِ عْطِي الْعَ هَ يُ أَيْتَ اللَّ ا رَ «إِذَ
٤-١١٠/٥
٢٤١/٨ ......................« مْ هُ اتُ تْ أمانَ فَّ خَ مْ وَ هُ ودُ هُ تْ عُ جَ رِ دْ مَ تُمُ النَّاسَ قَ أَيْ ا رَ «إذَ
٢٣/٨ ..................................... « دِ جِ سْ بْتَاعُ فِي الْمَ ، أَوْ يَ بِيعُ نْ يَ تُمْ مَ أَيْ ا رَ «إِذَ
٢٢٧/٩
١٩١/٨ ....................... « يَ حِّ مْ أَنْ يُضَ كُ دُ ادَ أَحَ أَرَ ةِ وَ جَّ لَ ذِي الْحِ الَ تُمْ هِ أَيْ ا رَ «إِذَ
١-٧٣٤/٣ ........... « رَّ يهِ الَستَقَ لَ اءُ عَ بَّ المَ تَّى لَو صُ ، حَ اهُ وَّ سَ هُ وَ طَ ظَهرَ عَ بَسَ كَ ا رَ «إِذَ
تَين»................................. ٢٧٢/٨ دَ جْ دْ سَ جُ يَسْ لْ لُ أَوْ نَقَصَ فَ جُ ادَ الرَّ ا زَ «إِذَ
٢٣٤/٩ ......................................................« اهَ مْ أَخَ كُ دُ ارَ أَحَ ا زَ «إِذَ
٢٥/٨ ................................ « مْ كُ فَ احِ صَ يْتُمْ مَ لَّ حَ ، وَ مْ كُ دَ اجِ سَ تُمْ مَ فْ رَ خْ ا زَ «إِذَ
١-٥٦٨/٣ ....................... « هِ تَعِنْ بِاللَّ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ هَ وَ أَلْ اللَّ اسْ أَلْتَ فَ ا سَ «إِذَ
٦-٥٤٥/٧
٣١٥/٩ ..........................................« سَ وْ دَ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ هَ فَ أَلْتُمُ اللَّ ا سَ «إِذَ
٦-٢٣٦/٧ .............................. ا» هَ غْ بْلُ ، لَمْ يَ لَةٌ نْزِ هِ مَ نَ اللَّ بْدِ مِ عَ بَقَتْ لِلْ ا سَ «إِذَ
٢٤١/٩ ............................... « مُ هُ دُ قُولُ أَحَ ا يَ إِنَّمَ ، فَ ودُ مُ الْيَهُ يْكُ لَ مَ عَ لَّ ا سَ «إِذَ
١-٤٤٥/٣ ................................. « الَةِ وا إِلَى الصَّ شُ امْ ةَ فَ امَ قَ تُمُ اإلِ عْ مِ ا سَ «إِذَ
٢٢٢/٩
٢٢٥/٩ ................................... « قُولُ ا يَ ثْلَ مَ ولُوا مِ قُ نَ فَ ذِّ ؤَ تُمُ الْمُ عْ مِ ا سَ «إِذَ
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٥٥٢

٨-٦-٢٠١٧

١-٨٣٩/٣ ................................. « اءِ نَ سْ فِي اإلِ تَنَفَّ الَ يَ مْ فَ كُ دُ بَ أَحَ رِ ا شَ «إِذَ
٢٧٠/٨، ٢٧٧ ....................... « ابَ وَ رَّ الصَّ يَتَحَ لْ الَتِهِ فَ مْ فِي صَ كُ دُ كَّ أَحَ ا شَ «إِذَ
٢٧٨/٨ ...................................... « ابَ وَ رَّ الصَّ يَتَحَ لْ الَتِهِ فَ كَّ فِي صَ ا شَ «إِذَ
١-٦٥٠/٣ ............................ ا» هَ رَ هْ تْ شَ امَ صَ ا، وَ هَ سَ مْ ةُ خَ أَ رْ لَّتِ الـْمَ ا صَ «إِذَ
٤-٣٠٦/٥
٤-١٤٦/٥ ................................. ا» نْهَ نُ مِ يَدْ لْ ةٍ فَ تْرَ مْ إِلَى سُ كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ «إِذَ
٩٦/١٠ ................................ « اءَ عَ وا لَهُ الدُّ لِصُ أَخْ يِّتِ فَ لَى الْمَ يْتُمْ عَ لَّ ا صَ «إِذَ
١-٦٧٧/٣ ...................................... « ةَ اعَ تَظِرِ السَّ انْ ةُ فَ انَ يِّعَتِ األَمَ ا ضُ «إِذَ
٢٣١/٩ ............................... « هُ لَيْالً لَ ق أَهْ الَ يَطْرُ ، فَ يْبَةَ مِ الْغَ كُ دُ الَ أَحَ ا أَطَ «إِذَ
٤-٥٨٣/٥ ............. ابَ اللَّه» ذَ م عَ هِ سِ لُّوا بِأَنفُ قَد أَحَ ةٍ فَ ريَ ا فِي قَ نَ الزِّ ا وَ بَ رَ الرِّ هَ ا ظَ «إِذَ
١٩٣/٩ ................................................« هُ تَلَ كَ قَ مَ هْ تَ أَنَّ سَ لِمْ ا عَ «إِذَ
٦-٦٤٠/٧ ................................. « لِسْ يَجْ لْ ائِمٌ فَ وَ قَ هُ مْ وَ كُ دُ بَ أَحَ ضِ ا غَ «إِذَ
٦-٥٩٧/٧ ...................................... « مْ يْرَ فِيكُ الَ خَ امِ فَ لُ الشَّ دَ أَهْ ا فَسَ «إِذَ
٤-٥٥٠/٥ ........................... ولُوا:» قُ هُ فَ دَ مِ ن حَ هُ لِمَ عَ اللَّ مِ : سَ امُ مَ الَ اإلِ ا قَ «إِذَ
٢٧٦/٨ ..................................« لِسْ يَجْ لْ ائِماً فَ تَتِمَّ قَ سْ مْ يَ لَ مْ فَ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ «إِذَ
٢١٤/٩ ..................................................« يْلِ نَ اللَّ مْ مِ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ «إِذَ
٤٧/٩ ................................................. « هِ لِسِ جْ نَ مَ مْ مِ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ «إِذَ
٤-١٤٨/٥ .......................................« هُ تُرُ سْ هُ يَ إِنَّ لِّي فَ مْ يُصَ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ «إِذَ
٤-٣٩/٥ .................................... « هِ دِ جِ سْ ةَ فِي مَ الَ مُ الصَّ كُ دُ ى أَحَ ا قَضَ «إِذَ
١٥٨/٨ .................... « طُبُ امُ يَخْ مَ اإلِ تْ وَ ةِ أَنْصِ عَ مُ مَ الْجُ وْ بِكَ يَ احِ لْتَ لِصَ ا قُ «إِذَ
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٥٥٣

٨-٦-٢٠١٧

٢٥٣/٩
٤-١٤٦/٥ ..............................« رُّ مُ ا يَ دً عْ أَحَ دَ الَ يَ لِّي، فَ مْ يُصَ كُ دُ انَ أَحَ ا كَ «إِذَ
١-٦٨/٣، ١١٣ .................................« انَ ضَ مَ رِ رَ هْ نْ شَ ةٍ مِ لُ لَيْلَ انَ أَوَّ ا كَ «إِذَ
٤-١٠٨/٥ .............................................. يلِ البَاقِي» لُثُ اللَّ انَ ثُ ا كَ «إِذَ
٤-١٦٢/٥ ..........................« مْ بْيَانَكُ وا صِ فُّ كُ يْتُمْ فَ سَ يْلِ أَوْ أَمْ نْحُ اللَّ انَ جُ ا كَ «إِذَ
١-٦٧٣/٣ ..............................« مْ رأسهُ كُ دُ لَ أحَ غَسَ ، فَ عةِ مُ مُ الجُ وْ انَ يَ ا كَ «إِذَ
١٥٩/٨
ک»......................................... ٣١٤/٩ هُ عَ اللَّ فَ ةِ دَ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ «إِذَ
١٢٩/١٠
١-٩٥/٣، ١٢٩، ٤٤٠........................... « هُ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ انُ انْ نْسَ اتَ اإلِ ا مَ «إِذَ
٤-٣٤١/٥
٦-٤٢٨/٧
٦٥/٩
٣٨٢/١٠
٢٧٢/٨ ............................. « قْ النساءُ فِّ بِّحْ الرجالُ ولتُصَ ر فليُسَ م أَمْ ابكُ ا نَ «إِذَ
٦-٥٠/٧ ............« عَ التَّأْذِينَ مَ تَّى الَ يَسْ اطٌ حَ رَ لَهُ ضُ يْطَانُ وَ رَ الشَّ بَ ةِ أَدْ الَ ا نُودِيَ لِلصَّ «إِذَ
٤٥/٨، ٩٣

مَّ إِنِّي  هُ : اللَّ قُولُ مَّ يَ ، ثُ ةِ يضَ رِ يْرِ الْفَ نْ غَ تَيْنِ مِ عَ كْ عْ رَ كَ يَرْ لْ رِ فَ َمْ مْ بِاألْ كُ دُ مَّ أَحَ ا هَ «إِذَ
١-٥١/٣ ................................................................« كَ يرُ تَخِ أَسْ
٦-١٤٢/٧
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٥٥٤

٨-٦-٢٠١٧

٢٦٣/٩
٣٧/٩ .............................................. يْئًا» مْ فِي بَطْنِهِ شَ كُ دُ دَ أَحَ جَ ا وَ «إِذَ
٤-٣٦٠/٥ .................... « مْ نَاقِهِ لَى أَعْ الُ عَ جَ ا الرِّ هَ لَ تَمَ احْ ةُ فَ نَازَ عَتِ الْجِ ضِ ا وُ «إِذَ
١-٨٣٨/٣ ..................................... ا» هَ ذْ يَأْخُ لْ مْ فَ كُ دِ ةُ أَحَ مَ عَتْ لُقْ قَ ا وَ «إِذَ
يْتِي»............... ٢٩٥/٨، ٣٠٣ لِ بَ هَ فِي أَهْ مُ اللّ كُ رُ كِّ يْتِي، أُذَ لِ بَ هَ فِي أَهْ مُ اللّ كُ رُ كِّ «أُذَ
٦-٥٩٠/٧ .............................. « شِ رْ ةِ الْعَ لَ مَ دِ حَ نْ أَحَ ثَ عَ دِّ «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَ
١-٦١٤/٣ ............................ ةِ اللَّه» الَئِكَ نْ مَ لَكٍ مِ نْ مَ ثَ عَ دِّ «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَ
٦-١٣٣/٧ .......... « اكَ هَ تَّى أَنْ ادِي حَ وَ عَ سِ تَمِ أَنْ تَسْ ، وَ ابُ جَ عَ الْحِ فَ رْ لَيَّ أَنْ يُ نُكَ عَ «إِذْ
١-٥٤٧/٣ .............................................. « بَّ النَّاسِ بِ الْبَاسَ رَ هِ «أَذْ
٦-٢٣٤/٧
٦-٥٧٣/٧ ................................................ « ةَ يَ اوِ عَ عُ لِي مُ ادْ بْ فَ هَ «اذْ
١٨٠/٩-١٨١ ................................................... « اكَ ارِ أَبَ وَ بْ فَ هَ «اذْ
٥٣/٩ ..................................................... « مْ يْنَهُ لِحُ بَ بُوا بِنَا نُصْ هَ «اذْ
١-٣١٣/٣ ................................... « مِ هْ ةِ إِلَى أَبِيْ جَ يْصَ مِ هِ الخَ ذِ ا بِهَ بُوْ هَ «اذْ
٦-٦٧٤/٧ ...................................................« اءُ قَ أَنتُمُ الطُّلَ بُوا فَ «اذهَ
٤-٤٢٧/٥ ................................ « مْ كُ بِّحُ وَّ يُصَ دُ مْ أَنَّ الْعَ تُكُ بَرْ تُمْ لَوْ أَخْ أَيْ «أَرَ
١-٣٢٤/٣ ........................................ « مْ كُ دِ ا بِبَابِ أَحَ رً هْ تُمْ لَوْ أَنَّ نَ أَيْ «أَرَ
١٩٠/٨ ............................................. «: يِّ احِ وزُ فِي األَضَ عٌ الَ تَجُ بَ «أَرْ
١-٥٦٦/٣ .................. « عُ اسِ نُ الوَ كَ سْ المَ ، وَ ةُ الِحَ ةُ الصَّ أَ رْ : المَ ةِ ادَ عَ نَ السَّ عٌ مِ بَ «أَرْ
٦-٤٢٧/٧
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٥٥٥

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٤٢/٣ .................................... ا» الِصً ا خَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ «أَرْ
٥٨/٩
٢٦١/٩ ......................................... ا» هَ دَ تَيْنِ بَعْ عَ كْ رَ رِ وَ بْلَ الظُّهْ ا قَ عً بَ «أَرْ
١-٦٩٠/٣ .................................. « نْزِ ةُ الْعَ نِيحَ نَّ مَ الَهُ ، أَعْ ةً لَ صْ بَعُونَ خَ «أَرْ
١-٥٧٣/٣ .................................. « رٍ هْ شَ مٌ كَ وْ يَ ، وَ نَةٍ سَ مٌ كَ وْ ا، يَ مً وْ بَعُونَ يَ «أَرْ
٦-٢٠٤/٧ ............................... ا» مَ يْتَهُ ا أَبْكَ مَ ا كَ مَ هُ كْ حِ أَضْ ا فَ مَ يْهِ لَ عْ عَ جِ «ارْ
١-٧٣١/٣ ............................................... « كَ وءَ ضُ نْ وُ سِ أَحْ عْ فَ جِ «ارْ
١-٤٢/٣ .............................................. « لِّ إِنَّكَ لَمْ تُصَ لِّ فَ عْ فَصَ جِ «ارْ
١-٧٣٥/٣
لُّوا»............................... ٦-٥١٧/٧ صَ مْ وَ وهُ لِّمُ عَ ، وَ مْ ونُوا فِيهِ كُ وا فَ عُ جِ «ارْ
١-٣٧٠/٣ ................ « هُ كَّ هُ صَ اءَ ا جَ لَمَّ ىگ، فَ وسَ تِ إِلَى مُ وْ لَكُ الْـمَ لَ مَ سِ «أُرْ
٤٠٣/١٠
٢٤٤/١٠ .................................................. « يْهِ لَ مِي عَ رُ يهِ تَحْ عِ ضِ «أَرْ
١-٢٤٧/٣ ................................................... ي» أُمِّ اكَ أَبِي وَ مِ فِدَ «ارْ
١-٨٤٢/٣ ...............« ةٌ بِالعَرشِ قَ لَّ عَ نَادِيلُ مُ ا قَ ضرٍ لَهَ يرٍ خُ وفِ طَ م فِي جَ هُ احُ «أَروَ
٤-٤٧١/٥
٦٨/٩
٣٣٢/١٠
١-١٠٥/٣ ............................ « رِ اخِ بْعِ األَوَ أَتْ فِي السَّ اطَ دْ تَوَ مْ قَ اكُ يَ ؤْ  رُ «أَرَ
٦-٢٧١/٧ ...... « يرٍ رِ نْ حَ ةٍ مِ قَ رَ لَكُ فِي سَ نِي بِكِ الْمَ اءَ ثَ لَيَالٍ جَ نَامِ ثَالَ يتُكِ فِي الْمَ «أُرِ
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٥٥٦

٨-٦-٢٠١٧

٢٠٠/٨
١-٧٥٢/٣ ....................« يْهِ اقَ فِ سَ مَّ إِلَى نِصْ ، ثُ يْهِ اقَ ةِ سَ لَ ضَ نِ إِلَى عَ مِ ؤْ ةُ الْـمُ رَ «إِزْ
١-٦٣٩/٣ ............................................. « هُ بُّكَ اللَّ يَا يُحِ نْ دْ فِي الدُّ هَ «ازْ
٤-٢٩٨/٥ .................................................... ا» لِيمً لبًا سَ «أَسأَلُكَ قَ
١-٢٣٠/٣، ٥٠٢ ................................ ا» رَ لـَهَ فِ تَغْ بِّي فِي أَنْ أَسْ نْتُ رَ تَأْذَ «اسْ
١٨٠/٩ ............. « الةٍ لِّ صَ لِ لِكُ ا بِالْغُسْ هَ رَ أَمَ ولِ اللّهملسو هيلع هللا ىلص، فَ سُ دِ رَ هْ تْ فِي عَ يضَ تُحِ «اسْ
١-٨٣٢/٣ ............................................ ا» ذَ رِّ هَ نْ شَ هِ مِ ي بِاللَّ تَعِيذِ «اسْ
١-٣٤٨/٣ .................................................... « مْ يكُ َخِ ا ألِ وْ رُ فِ تَغْ «اسْ
١-٣٧٣/٣ .................................................... « نِ النَّاسِ ا عَ نُوْ تَغْ «اسْ
٤-٣٣/٥ ....................................... « تُونَ فْ تَاكَ المُ إِنْ أَفْ كَ وَ سَ فْ تِ نَ «استَفْ
٣١٦/٩ ................................................... وا» صُ لَنْ تُحْ وا وَ يمُ تَقِ «اسْ
٢٩/٩ ..........................................« اتِ الِحَ نَ الْبَاقِيَاتِ الصَّ وا مِ ثِرُ تَكْ «اسْ
٦-١٤٣/٧ ......................... « لِكَ مَ اتِيمَ عَ وَ خَ ، وَ تَكَ انَ أَمَ ، وَ هَ دِينَكَ دِعُ اللَّ تَوْ «أَسْ
٨/٩
٦-١٤٤/٧ .................................. « هُ ائِعُ دَ يعُ وَ ي الَ تَضِ هَ الَّذِ كَ اللَّ دِعُ تَوْ «أَسْ
ا»......................................... ١-٣٨٣/٣، ٦٤٩ يْرً اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ «اسْ
٦-٧٥٤/٧
٤-٣٠٤/٥ ......................... « عٍ لَ نْ ضِ لِقَتْ مِ ةَ خُ أَ رْ إِنَّ الْمَ اءِ، فَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ «اسْ
١-٥٩٧/٣ ..................................« مْ لُوبُكُ تَلِفَ قُ تَخْ وا فَ تَلِفُ الَ تَخْ وا وَ تَوُ «اسْ
١٠٨/١٠ ................. « هِ هِ جْ نْ وَ مَ عَ حُ النَّوْ سَ مْ لَسَ يَ ولُ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص فَجَ سُ ظَ رَ تَيْقَ «اسْ
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٥٥٧

٨-٦-٢٠١٧

٤-٣٥٩/٥ ......................................................« ةِ نَازَ وا بِالْجِ عُ رِ «أَسْ
١-٨٢٧/٣ ..................................... « ةِ يَامَ مَ القِ وْ تِي يَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ «أَسْ
٦-٣٧٣/٧ ................................... « يَ عْ مُ السَّ لَيكُ تَبَ عَ هَ كَ إِنَّ اللَّ ا، فَ وْ عَ «اسْ
٤٧٣/١٠ ......................................... وفِ » رُ عْ هُ بِالْمَ رَ أَمَ ، فَ يْرُ بَ ا زُ قِ يَ «اسْ
٦-٤٧٧/٧ ..................................... ا» مَ الِثُهُ هُ ثَ نَانِ اللَّ رٍ اثْ ا بَكْ ا أَبَ تْ يَ كُ «اسْ
٤-٥٠٠/٥ ...................................... « بِيٌّ يْكَ إِالَّ نَ لَ يْسَ عَ لَ ، فَ دُ نْ أُحُ كُ «اسْ
٤-٤٩٩/٥ ......................... « انِ يدَ هِ شَ يقٌ وَ دِّ صِ بِيٌّ وَ لَيكَ نَ ا عَ إِنَّمَ بِيرُ فَ ن ثَ «اسكُ
١-٣٢/٣ ...................................................................« لِمْ «أَسْ
٢٠٨/٩ .............................................. « $  #  "  !  : عْ مَ «اسْ
١-٧٣٤/٣ ....................................« الَتِهِ نْ صَ قُ مِ رِ ي يَسْ أُ النَّاسِ الَّذِ وَ «أَسْ
٤-٤٦٩/٥ ................................................ لُقِي» خُ لقِي وَ «أَشبَهتَ خَ
٤-٤٧٣/٥
ا»..................................................... ١٥/١٠ َ هبِّ تِ النَّارُ إِىلَ رَ كَ تَ «اشْ
٤-٢٥٧/٥ .........................................« ةً مْ لَيْلَ قُ مْ يَ لَ كَى النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص فَ تَ «اشْ
٤-٦٢٩/٥ .......................................... « ةِ يَامَ ومَ القِ اباً يَ ذَ دُّ النَّاسِ عَ «أَشَ
وا»....................................................... ٦-٥٥٠/٧ رُ جَ وا تُؤْ عُ فَ «اشْ
٢٤٨/٨ .........................................« يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ دُ أَنَّ اللَّه عَ هَ «أَشْ
١-٨٢٧/٣ .... « اكٍّ يْرَ شَ ، غَ بْدٌ ا عَ مَ هَ بِهِ لْقَى اللَّ ولُ اللَّه، الَ يَ سُ أَنِّي رَ ، وَ هُ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ هَ «أَشْ
٦-٣٢٧/٧ ......................................« تُكَ الَ أَتْكَ صَ زَ أَجْ ، وَ نَّةَ بْتَ السُّ «أَصَ
١٦٦/٨ ...................................................... « مْ اكُ سَّ مَ مْ وَ كُ بَحَ «أَصْ
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٥٥٨

٨-٦-٢٠١٧

٢٧٣/٩ ..................................................... « يْنِ تَ رَّ بْحِ مَ ةَ الصَّ الَ «أَصَ
٤-٤٤٠/٥ .................................................. « هُ لَّ أْنِي كُ لِحْ لِي شَ «أَصْ
؟»........................................................... ١٨١/٩ لَّى النَّاسُ «أَصَ
١-٢٢٣/٣ ....................... يْئًا» لْ شَ مْ أَقُ لَ ، فَ لْ : قُ الَ قَ يْئًا، فَ لْ شَ مْ أَقُ لَ ؟ فَ يْتُمْ لَّ «أَصَ
٤٨/٨
٤-٤٧٤/٥ ...................... م» لُهُ م أَمرٌ يَشغَ قَد أَتَاهُ اماً، فَ عَ رَ طَ عفَ لِ جَ وا آلِ «اصنَعُ
٨٧/٩
نَا».................................... ١-٦٦٩/٣ بْلَ انَ قَ نْ كَ ةِ مَ عَ مُ نِ الْـجُ هُ عَ لَّ اللَّ «أَضَ
١٢٣/١٠
٤-٤٦٦/٥ ........................ «: نَّةَ مُ الْجَ نْ لَكُ مَ مْ أَضْ كُ سِ فُ نْ أَنْ تا مِ نُوا لِي سِ مَ «اضْ
٦-٢٣١/٧ ..................................... « يضَ رِ وا الْمَ ودُ عُ ، وَ ائِعَ وا الْجَ «أَطْعِمُ
٦-٤٤٥/٧ ...............................................« يْلِ ابِيحَ بِاللَّ صَ ئُوا الْمَ فِ «أَطْ
٤-٥٣١/٥ ............................ « يُوشِ اءِ الجُ ندَ التِقَ اءِ عِ عَ ةَ الدُّ ابَ بُوا استِجَ «اطلُ
٦-٦٠٨/٧ ............................ « اءَ رَ قَ ا الْفُ لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ نَّةِ فَ لَعْتُ فِي الْجَ «اطَّ
١-٥٤٥/٣ .......................................... « فهاءِ ةِ السُّ هُ من إِمارَ كَ اللَّ «أعاذَ
١-٦٨٢/٣ ............... « مْ كُ اؤُ قُولُ آبَ ا يَ وا مَ كُ اتْرُ يْئًا، وَ وا بِهِ شَ كُ رِ الَ تُشْ هَ وَ وا اللَّ بُدُ «اعْ
١٢٢/١٠ ....................................................« ةِ الَ هِ الصَّ ذِ وا بِهَ تِمُ «أَعْ
٢١٧/٨ ......................................... تِي» وْ : مَ ةِ اعَ يِ السَّ دَ يْنَ يَ تا بَ دْ سِ دُ «اعْ
٣٢٢/٩
٢٥/٩ .............................................. « هُ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ رَ اللَّه إِلَى امْ ذَ «أَعْ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a

٥٥٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٥٨sÌÜßa @êäËœ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a

٥٥٨äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٥٥٨sÌÜßa @êäËœ



٥٥٩

٨-٦-٢٠١٧

٥٣/٨ ...........................................« ينَ لِمِ سْ يقِ الْمُ رِ نْ طَ َذَ عَ لْ األْ زِ «اعْ
٤-٣٥٢/٥ .............................. « اءً مْ قَضَ نُهُ سَ يَارَ النَّاسِ أَحْ ، إِنَّ خِ اهُ طِهِ إِيَّ «أَعْ
٦-٥٥٩/٧، ٦٦٧ ... « مْ يْنَكُ تُهُ بَ مْ ا لَقَسَ مً اهِ نَعَ هِ الْعِضَ ذِ دُ هَ دَ انَ عَ وْ كَ لَ ائِي، فَ دَ طُونِي رِ «أَعْ
٦١/٨ ........................................ بْلِي» دٌ قَ نَّ أَحَ طَهُ عْ ا لَمْ يُ سً مْ طِيتُ خَ «أُعْ
٣١٨/٩
١٢٨/١٠، ١٥٦
بْلِي»....... ٦-٢٦٤/٧ بِيٌّ قَ نَّ نَ طَهُ عْ شِ لَمْ يُ رْ تَ العَ نْزٍ تَحْ نْ كَ رةِ مِ ةِ البَقَ ورَ اتِيمَ سُ وَ طِيتُ خَ «أُعْ
١-٢٩٤/٣ ........................................................ « لْ كَّ تَوَ ا وَ هَ لْ قِ «اعْ
٢٥/٩ ..................................... « بْعِينَ تِّينَ إِلَى السَّ يْنَ السِّ ا بَ تِي مَ ارُ أُمَّ مَ «أَعْ
٦-٣٥٤/٧ ....................................« يمِ رِ هِ الْكَ هِ جْ بِوَ ، وَ ظِيمِ هِ الْعَ وذُ بِاللَّ «أَعُ
٦-١٤٧/٧ .... « ءٌ يْ هُ شَ رَّ الَ ذَلِكَ لَمْ يَضُ هُ إِذَا قَ إِنَّ ، فَ لَقَ ا خَ رِّ مَ نْ شَ اتِ مِ هِ التَّامَّ اتِ اللَّ لِمَ وذُ بِكَ «أَعُ
١-٢٤/٣، ١٢٩ ......................................... « مسٍ بلَ خَ ا قَ مسً «اغتَنِمْ خَ
٢٨٦، ٤٢٥
٤-٤١٧/٥، ٤٤٦
٦-٣٤٤/٧، ٣٤٥ ............................................ « رٍ دْ سِ اءٍ وَ لُوهُ بِمَ سِ «اغْ
١٧٦/٩
٦-٧٠٤/٧ .................................... هِ ملسو هيلع هللا ىلص» ولِ اللَّ سُ لَى رَ يْبَرَ عَ هُ خَ اءَ اللَّ «أَفَ
٦-٤٣٨/٧ .............................. « ةً قَ بْعِينَ فِرْ سَ  وَ دَ لَى إِحْ ودُ عَ قَتِ الْيَهُ تَرَ «افْ
٧١/٩
٤-٥٠/٥ ............................ « هِ بْغِضَ فِي اللَّ تُ هِ وَ بَّ  لِلَّ : أَنْ تُحِ انِ يمَ ِ لُ اإلْ «أَفْضَ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٥٦٠

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٩/٣ .................................. « يْلِ الَةُ اللَّ ةِ صَ يضَ رِ دَ الْفَ عْ الَةِ بَ لُ الصَّ «أَفْضَ
٢٦٦/٩
١-٧٤/٣، ١١٥ ...................... « مُ رَّ حَ هِ الْمُ رُ اللَّ هْ انَ شَ ضَ مَ دَ رَ عْ يَامِ بَ لُ الصِّ «أَفْضَ
٦-٤٨/٧
٨٩/١٠
٣٧٦/١٠ .................. ا» مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ انَ يَصُ ، كَ دَ اوُ يَامُ دَ يَامِ صِ لُ الصِّ «أَفْضَ
١٦٨/٩ ........................... « ارُ رَ َبْ مُ األْ كُ امَ عَ لَ طَ أَكَ ، وَ ونَ ائِمُ مُ الصَّ كُ نْدَ طَرَ عِ «أَفْ
٦-٧٧٢/٧ ............................................. ا؟!» ورً كُ ا شَ بدً ونُ عَ الَ أَكُ «أَفَ
٢٢/٨ ........................................................ ونِي» تُمُ نْ نْتُمْ آذَ الَ كُ «أَفَ
٤-٦٣/٥ ............................................ ا» افً فَ قَ كَ زِ رُ ، وَ لَمَ نْ أَسْ لَحَ مَ «أَفْ
٤-٢٣٣/٥ .................................« مْ عَ : نَ الَ ا؟ قَ نْهَ قْتُ عَ دَّ رٌ إِنْ تَصَ ا أَجْ هَ لَ «أَفَ
١٦٣/٩ ................................... ؟» ونَ قُ دَ ا تَصَ مْ مَ لَ اللَّه لَكُ عَ دْ جَ يْسَ قَ لَ «أَفَ
؟»........................................ ٦-٦٢٥/٧ طَّابِ ا ابنَ الخَ كٍّ أَنتَ يَ «أَفِي شَ
٤-٥٥٥/٥ ...........................................«﴾! ﴿ : اتِ نْ ذَ ا مِ ثً أْ ثَالَ رَ «اقْ
١-٦٦/٣ ............................................................... « لَيَّ أْ عَ رَ «اقْ
٦-١٨٣/٧
٢١٥/٩
٤-١٠١/٥ ............. ؟!» لَ يْكَ أُنْزِ لَ عَ يْكَ وَ لَ أُ عَ رَ هِ آقْ ولَ اللَّ سُ ا رَ :  يَ لْتُ ؟ قُ لَيَّ أ عَ «اقرَ
٦-٥٦٤/٧ .......................... « ﴾# " !﴿ : كَ نَامِ نْدَ مَ أْ عِ رَ «اقْ
٦-٤٤٩/٧ ...................................... «اقرأ :﴿! " #﴾»
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٥٦١

٨-٦-٢٠١٧

٢١٥/٨ .................................. « دٌ اجِ وَ سَ هُ هِ وَ بِّ نْ رَ بْدُ مِ ونُ الْعَ ا يَكُ بُ مَ رَ «أَقْ
١-٦٥/٣ ............................................. « هَ وا بِهِ اللَّ تَغُ ابْ آنَ وَ رْ وا القُ ؤُ رَ «اقْ
٢١٧/٩-٢١٨
٤-١٦٠/٥ .................................. « ةٌ كَ رَ ا بَ هَ إِنَّ أَخذَ ةِ، فَ رَ ةَ البَقَ ورَ وا سُ ؤُ «اقرَ
٢٦٧/١٠ .............................................« بْحِ نَتَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  فِي الصُّ «أَقَ
١-٧٠٩/٣ ......................... ؟» رِ الْعَصْ رِ وَ أُ فِي الظُّهْ رَ قْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  يَ سُ انَ رَ «أَكَ
٤-٣٢٧/٥ .............................. « سِ تْلُ النَّفْ قَ ، وَ هِ اكُ بِاللَّ رَ شْ ِ : اإلْ بَائِرِ بَرُ الْكَ «أَكْ
٦-٤٨٠/٧ ............................................ « اكِ وَ مْ فِي السِّ يْكُ لَ تُ عَ ثَرْ «أَكْ
١-٧١٧/٣ ..........................« نَّمَ هَ طَبُ جَ نَّ حَ كُ ثَرَ إِنَّ أَكْ ، فَ ةِ قَ دَ نَ الصَّ نَ مِ ثِرْ «أَكْ
١-٦٧٢/٣ ......................... « ةِ عَ مُ ةَ الْـجُ لَيْلَ ةِ وَ عَ مُ مَ الْـجُ وْ لَيَّ يَ الَةَ عَ وا الصَّ ثِرُ «أَكْ
تَ -».............................. ٤-١٠٢/٥ وْ اتِ - يعني الْمَ ادِمِ اللَّذَّ رَ هَ وا ذِكْ ثِرُ «أَكْ
٦-١٨٣/٧، ١٧٨، ٣٣٩
١٥٧/٨
٦-٦٦٧/٧ ...........................................................« مُ النَّاسَ رَ «أَكْ
١١٩/١٠ ....................................................... « هِ لَى اللَّ ا عَ هَ مُ رَ «أَكْ
٦-٢١٦/٧ ....................... « بْدُ ا يَجلِسُ العَ مَ أَجلِسُ كَ ، وَ بْدُ لُ العَ أْكُ ا يَ مَ لُ كَ «آكُ
ا»....................... ١-٣٤/٣، ٤١٢، ٤٢٦ قً لُ م خُ نُهُ سَ ا أَحْ انً مَ نِيْنَ إِيْ مِ ؤْ لُ المُ مَ «أَكْ
١-١٠٩/٣ ......................................... « مْ بِهِ تُ ذْ رٍ إِنْ أَخَ مْ بِأَمْ ثُكُ دِّ «أَالَ أُحَ
١-٣٣٧/٣ ................................... ؟» يْنِ لَ جُ قَى النَّاسُ رَ ا بِأَشْ مَ ثُكُ دِّ «أَالَ أُحَ
١-١١١/٣ ..................... « ارِ عَ النَّهَ يْلَ مَ كَ اللَّ رِ ثَرَ مِن ذِكْ أَكْ لَ وَ كَ بِأَفْضَ بِرُ «أَالَ أُخْ
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٨-٦-٢٠١٧

٣٣٠/١٠ ........................................ « ودِهِ مُ عَ رِ وَ أْسِ األَمْ كَ بِرَ بِرُ «أَالَ أُخْ
بِيَّ اللَّه»..................... ١-٦١٧/٣ ا نَ : بَلَى يَ لتُ لِّهِ؟» قُ لِكَ كُ الَكِ ذَ كَ بِمَ بِرُ «أَالَ أُخْ
٥١/٩ ....................................... « ةِ الَ ةِ الصَّ جَ رَ نْ دَ لَ مِ مْ بِأَفْضَ كُ بِرُ «أَالَ أُخْ
١-١٠٨/٣ ............................................ « مْ الِكُ مَ يْرِ أَعْ مْ بِخَ كُ بِرُ «أَالَ أُخْ
٣٣٠/٨ .............................« تِهِ ادَ هَ أْتِي بِشَ ي يَ اءِ الَّذِ دَ هَ يْرِ الشُّ مْ بِخَ كُ بِرُ «أَالَ أُخْ
٤-٣٥٥/٥ ......................................... ثَةِ؟» رِ الثَّالَ نِ النَّفَ مْ عَ كُ بِرُ «أَالَ أُخْ
؟»..................................... ١-٩٤/٣، ٤٥٤ يْرِ ابِ الْـخَ لَى أَبْوَ لُّكَ عَ «أَالَ أَدُ
نَّةِ؟»..................................... ٨١/١٠ ابِ الْجَ نْ أَبْوَ لَى بَابٍ مِ لُّكَ عَ «أَالَ أَدُ
١-٤٥٣/٣، ٥٩٤ ......................... ا» طَايَ هُ بِهِ الخَ و اللَّ حُ مْ ا يَ لَى مَ م عَ لُّكُ «أَالَ أَدُ
٢٢١/٩
٤-١٩٨/٥، ٤٩٧ ...................... « ةُ ئِكَ الَ نْهُ الْمَ ي مِ تَحِ لٍ تَسْ جُ نْ رَ ي مِ تَحِ «أَالَ أَسْ
٦-٥٨٦/٧

مْ  كُ لَدِ ا، فِي بَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ ، كَ مْ الَكُ وَ أَمْ ، وَ مْ كُ اءَ مْ دِمَ يْكُ لَ مَ عَ رَّ هَ حَ «أَالَ إِنَّ اللَّ
٦-١٨٨/٧ ................................................................... ا» ذَ هَ
٣٢٥/٩ ................................... « تُمْ لْ هِ ا جَ مْ مَ كُ لِّمَ نِي أَنْ أُعَ رَ بِّي أَمَ «أَالَ إِنَّ رَ
٦-٥٩٩/٧ .........................................« امُ نِينَ الشَّ مِ ؤْ ارِ الْمُ رَ دَ قْ «أَالَ إِنَّ عُ
ا)»....................................... ٦-٢٠٦/٧ ثً ؟ (ثَالَ بَائِرِ بَرِ الْكَ مْ بِأَكْ بِّئُكُ نَ «أَالَ أُ
٣٢٧/٨، ٣٢٨
٦-٤٩١/٧ ................................................. ؟» هُ ا الْعَضْ مْ مَ بِّئُكُ نَ «أَالَ أُ
١-١٥٩/٣ .................... « ارِ نَ األَنْصَ انٌ مِ يرَ ولِ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص   جِ سُ انَ لِرَ دْ كَ هُ قَ نَّ «إِالَّ أَ
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٨-٦-٢٠١٧

ولَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص ؟».......................................... ١-١٦٧/٣ سُ بَايِعُونَ رَ «أَالَ تُ
٩٥/٩ ................................................. ا» تَهَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ «أَالَ تَدَ
؟».................................. ٤-٤٠/٥ دِ جِ سْ نَ الْمَ هُ مِ بَ رَ ا أَقْ يْتِي مَ  إِلَى بَ «أَالَ تَرَ
٢٠٤/٨ ........................... « ةَ ا الْكِتَابَ تِيهَ لَّمْ ا عَ مَ ةِ كَ لَ يَةَ النَّمْ قْ هِ رُ ذِ ينَ هَ لِّمِ عَ «أَالَ تُ

لَى عَ رَ  مَ أَحْ الَ  وَ  ، بِيٍّ رَ عَ لَى  عَ يٍّ  مِ لِعَجَ الَ  وَ  ، يٍّ مِ جَ عَ لَى  عَ بِيٍّ  رَ لِعَ فَضلَ  الَ  الَ  «أَ
٦-١٨٧/٧ ...........................................................« دَ  أَسوَ
٦-٣٦٣/٧ ................. « انٌ يَ رْ الَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُ ، وَ كٌ رِ شْ امِ مُ دَ الْعَ عْ جُّ بَ «أَالَ الَ يَحُ
٤-٢٨٦/٥ .........................................« يْبَةُ النَّاسِ الً هَ جُ نَّ رَ نَعَ مْ «أَالَ الَ يَ
٢٧٢/٩ ................................................« مْ ائِبَكُ مْ غَ كُ دُ اهِ غْ شَ «أَال لِيُبَلِّ
١-٣٠٩/٣ ................« هُ لُّ دُ كُ سَ لَحَ الْجَ تْ صَ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ إِنَّ فِي الْجَ «أَالَ وَ
٤-٢٥٣/٥، ٢٩٧، ٣٦٨
٣٤٨/٨ .......................« انٌ يَ رْ الَ يَطُوفُ بالبيت عُ ، وَ كٌ رِ شْ امِ مُ دَ الْعَ عْ جُّ بَ «أَالَ يَحُ
٥٨/٨ ......................................................... « أْسِ نَ الرَّ انِ مِ نَ «األُذُ
٤-٢٤٤/٥ ..........................« تَلَفَ ا ائْ نْهَ فَ مِ ارَ عَ ا تَ مَ ، فَ ةٌ نَّدَ جَ نُودٌ مُ احُ جُ وَ «األَرْ
١-٧٥١/٣ .................................« ةِ امَ الْعِمَ يصِ وَ مِ الْقَ ارِ وَ زَ بَالُ فِي اإلِ سْ «اإلِ
٦-٦٩٤/٧
٢٣٠/٩ ......................................................... « ثٌ انُ ثَالَ تِئْذَ «االسْ
٦-٣٥١/٧ .............. ولُ اللَّه» سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ هُ وَ دَ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ هَ مُ أَنْ تَشْ الَ ِسْ «اإلْ
١٩٩/٩ ......................................... « نِ يْ الِدَ قُوقُ الوَ مَّ عُ هِ ثُ اكُ باللَّ رَ شْ «اإلِ
٩٥/٨ .............................................. « نٌ تَمَ ؤْ نُ مُ ذِّ ؤَ الْمُ نٌ وَ امِ امُ ضَ «اإلمَ
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٢٢٨
١٤١/١٠ .............................................. « مْ هِ بُورِ يَاءٌ فِي قُ بِيَاءُ أَحْ «األَنْ
٦-٧٦٣/٧ .................................................. « تٍ ةٌ لِعَالَّ وَ بِيَاءُ إِخْ َنْ «األْ
١٣٧/١٠ ..................................... « مْ هُ لُوبُ نَامُ قُ ال تَ مْ وَ يُنُهُ نَامُ أَعْ بِيَاءُ تَ «األَنْ
١-٣٤٢/٣، ٥٣٢، ٦٣١ ...............................« ثَلُ َمْ األْ ثَلُ فَ َمْ مَّ األْ ، ثُ بِيَاءُ َنْ «األْ
٦-٦٦/٧، ٥١١، ٧٦٥
٣٤٦/١٠
١-١٤٠/٣ .......................................... « بَةً عْ بْعُونَ شُ سَ عٌ وَ انُ بِضْ يمَ «اإلِ
٥٣/٨ ...............................« بَةً عْ تُّونَ شُ سِ عٌ وَ ، أَوْ بِضْ بْعُونَ سَ عٌ وَ انُ بِضْ يمَ ِ «اإلْ
٣٠٧/٨ ..............« رِ مِ اآلخِ الْيَوْ لِهِ، وَ سُ رُ تُبِهِ، وَ كُ تِهِ، وَ ئِكَ الَ مَ نَ بِاللَّه، وَ مِ : أَنْ تُؤْ انِ يمَ «اإلِ
١٦٩/٩ ............................................ نوا» يمِّ ، أَال فَ نُونَ مَ نُونَ األَيْ مَ «األَيْ
٦-٢٠/٧، ٦٦٤ ..................... « لَيَّ لِّ عَ مْ يُصَ لَ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ ي مَ يلُ الَّذِ «الْبَخِ
١-٥١٨/٣ .......................... « كَ رِ دْ اكَ فِي صَ ا حَ مُ مَ ثْ اإلِ ، وَ لُقِ نُ الْـخُ سْ «الْبِرُّ حُ
١-٥٠/٣، ٨٣٩ ....................... « تَيْهِ افَ نْ حَ لُوا مِ كُ ، فَ امِ طَ الطَّعَ سَ لُ وَ نْزِ ةُ تَ كَ «الْبَرَ
٨٣٩
٦-٦٩٨/٧ ............................................. « مُ الْبَيَاضَ نْ ثِيَابِكُ وا مِ «الْبَسُ
١-٥٠/٣ .............................................. قا» تفرَّ يارِ مالم يَ «البيِّعانِ بالخِ
٣٤٢/٨
١-٣٩/٣ ...........................................................« هِ نَ اللَّ «التَّأَنِّي مِ
١-٤٥٢/٣ ..................................... « نْبَ لَهُ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نَ الذَّ «التَّائِبُ مِ
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١-٤٠/٣ ..................................« ةِ رَ خِ لِ اآلْ مَ ءٍ إِالَّ فِي عَ يْ لِّ شَ ةُ فِي كُ دَ «التُّؤَ
٤-٤٤٦/٥
١-٥٦٦/٣ ..................................... « رَ ا أَمَ هُ إِذَ تُطِيْعُ ، وَ ا نَظَرَ هُ إِذَ رُّ «الَّتِي تَسُ
٤-٣٠٧/٥
٦-٤٢٩/٧
١-٤٤/٣ .................................................... « ثِيرٌ الثُّلُثُ كَ ، وَ «الثُّلُثُ
١-٢٣٧/٣ .................................... « ةِ قَ دَ رِ بِالصَّ اهِ الْـجَ آنِ كَ رْ رُ بِالْقُ اهِ «الْـجَ
٦-٢٢٩/٧، ٢٤٦، ٣٦٧ ..« ضِ َرْ األْ اءِ وَ مَ يْنَ السَّ ا بَ ا مَ نْهَ ةٍ مِ جَ رَ لُّ دَ ، كُ ةٍ جَ رَ ةُ دَ ائَ نَّةُ مِ «الْجَ
٧٥/١٠، ٧٦ .............................. « نَّةُ اءٌ إِالَّ الْجَ زَ ورُ لَيْسَ لَهُ جَ بْرُ جُّ الْمَ الْحَ «وَ
١-٤٣١/٣ ...........................................................« ةُ فَ رَ جُّ عَ «الْـحَ
٦٤/١٠
١-١٩٤/٣ ............................................. « يِّنٌ امُ بَ رَ الْـحَ ، وَ يِّنٌ لُ بَ الَ «الْـحَ
١٩٩/٩ .................................................... « ةِ عَ لْ ةٌ لِلسِّ قَ نْفَ لِفُ مَ «الْحَ
٦-١٠٠/٧، ٤٤٥ ................« ورُ إِلَيْهِ النُّشُ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ عْ ا بَ يَانَ ي أَحْ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ «الْحَ
٤٢/٨ .......................................... « نَ النَّارِ هُ بِي مِ ذَ قَ ي أَنْ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ «الْحَ
١١٩/٩
٤-١٩٢/٥ .............................................. « انِ يمَ نَ اإلِ عبَةٌ مِ يَاءُ شُ «الحَ
١-٤٠٤/٣ .......................................................... « ةٌ يْلُ ثَالَثَ «الْـخَ
١-٤٤٤/٣ ...................................... « ةِ امَ قَ اإلِ انِ وَ يْنَ األَذَ دُّ بَ رَ اءُ الَ يُ عَ «الدُّ
١-٨٥/٣ ....................................................... « ةُ بَادَ وَ الْعِ اءُ هُ عَ «الدُّ
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٨-٦-٢٠١٧

٤-٤٩٣/٥
١-٥٢٥/٣، ٥٧٠ ........................................... « نِ مِ ؤْ نُ الْـمُ جْ يَا سِ نْ «الدُّ
٥٦٦  ،٤٠٤  ،١-٣٥٧/٣ ..............« ةُ الِحَ ةُ الصَّ أَ رْ يَا الْـمَ نْ تَاعِ الدُّ يْرُ مَ خَ تَاعٌ وَ يَا مَ نْ «الدُّ
٤-٣٠٧/٥
٦-٤٢٧/٧، ٤٢٩
سولَ اللَّه؟»....................... ١-٤٠٩/٣، ٧٠٥ اَ رَ نْ يَ نَا: لِمَ لْ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
٤-١٧٥/٥
٢٣٢/٨
٣٠/٨ .......................................... « ا فِي النَّارِ هَ نُقُ هُ يَخْ سَ فْ نُقُ نَ ي يَخْ «الَّذِ
٦-٢٧/٧ .......................... « بِّياً لَ ةِ مُ يَامَ ومَ القِ بعَثُ يَ مٌ يُ حرِ وَ مُ هُ وتُ وَ مُ ي يَ «الَّذِ
١٦٢/٩ ................................. « هِ بِيحِ نْ تَسْ لِ اللّه مِ الَ نْ جَ رونَ مِ ينَ يَذكُ «الَّذِ
٣٧٩/١٠ ....................................... « ادِ النَّاسِ ِْدَ فَسَ ونَ عن لِحُ ينَ يُصْ «الَّذِ
٦-١٤٥/٧ .................... « كْبٌ ةُ رَ ثَ الثَّالَ ، وَ يْطَانَانِ اكِبَانِ شَ الرَّ ، وَ يْطَانٌ اكِبُ شَ «الرَّ
١٠٠/١٠ ............................................« ةِ نَازَ لْفَ الْجِ يرُ خَ اكِبِ يَسِ «الرَّ
٤-٥٨١/٥ ....................................... « لٍّ اقِبَتَهُ إِلَى قُ إِنَّ عَ ثُر فَ إِن كَ ا وَ بَ «الرِّ
١-٥٥٦/٣ ...........................« يَّتِهِ عِ ن رَ ولٌ عَ سؤُ وَ مَ هُ ، وَ اعٍ فِي أَهلِهِ لُ رَ جُ «الرَّ
١-٢٣٣/٣، ٣٦٠ .............. « الِلُ نْ يُخَ مْ مَ كُ دُ يَنْظُرْ أَحَ لْ ، فَ لِيلِهِ لَى دِينِ خَ لُ عَ جُ «الرَّ
٤-٢٤٤/٥
٤-٥٣١/٥ ..........................« ابِ حَ لٌ بِالسَّ كَّ وَ ، مُ هِ ةِ اللَّ ئِكَ الَ لَكٌ مِن مَ عدُ مَ «الرَّ
١-١٢٣/٣ ........................... « هِ نَ اللَّ  مِ رَ ةُ بُشْ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ الرُّ : فَ ةٌ ثَ ا ثَالَ يَ ؤْ «الرُّ
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٨-٦-٢٠١٧

٤-١٢٩/٥
١-٦٨٩/٣ .......................... « دِ اهِ جَ الْمُ كِينِ كَ سْ الْمِ ، وَ ةِ لَ مَ َرْ لَى األْ اعِي عَ «السَّ
٦-٦١١/٧
٦-١٤٧/٧ « تَهُ مَ هْ ى نَ ا قَضَ إِذَ ، فَ هُ مَ نَوْ هُ وَ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ مْ طَ كُ دَ نَعُ أَحَ مْ ، يَ ابِ ذَ نَ الْعَ ةٌ مِ رُ قِطْعَ فَ «السَّ
٩٤/٩ ........................... « ينَ لِمِ سْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ ارِ مِ يَ لِ الدِّ لَى أَهْ المُ عَ «السَّ
٦-٤٧٩/٧ ..................................... « بِّ اةٌ لِلرَّ ضَ رْ مِ مَ فَ ةٌ لِلْ رَ طْهَ اكُ مَ وَ «السِّ
٤٨١
١-٥٤٩/٣ .................................... « مٍ جَ حْ ةِ مِ طَ رْ : فِي شَ ةٍ اءُ فِي ثَالَثَ فَ «الشِّ
١-٧٩٨/٣ ................................ « بْطُونُ الْـمَ ، وَ طْعُونُ : الْـمَ ةٌ سَ مْ اءُ خَ دَ هَ «الشُّ
١-٨٤٣/٣ .................... « اءَ رَ ضْ بَّةٍ خَ ، فِي قُ نَّةِ رٍ بِبَابِ الْجَ هَ قِ نَ ارِ لَى بَ اءُ عَ دَ هَ «الشُّ
٣٣٢/١٠
١-٦٨٥/٣ ......................................... « ةٌ قَ دَ كِينِ صَ سْ لَى الْمِ ةُ عَ قَ دَ «الصَّ
١٢٨/١٠ ......................................... « لِمِ سْ وءُ الْمُ ضُ عِيدُ الطَّيِّبُ وَ «الصَّ
١-٨٠٣/٣ ................................... م» لَكَت أَيمانُكُ ا مَ مَ ، وَ الَةَ الَةَ الصَّ «الصَّ
٦-٣٠٥/٧ ...................................................... « هِ بَادَ اللَّ ةُ عِ الَ «الصَّ
١-٣٢٥/٣ .................................................... ا» تِهَ قْ لَى وَ ةُ عَ الَ «الصَّ
٤-٤٤٨/٥، ٥٢٠
٦-٢٠٣/٧
١-٤١٠/٣ .......................................... « مْ انُكُ تْ أَيمَ لَكَ ا مَ مَ ، وَ الَةَ «الصَّ
١-٤٥٢/٣، ٦٧١ ...................... « ةِ عَ مُ ةُ إِلَى الجُ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ «الصَّ
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١-٧٢/٣ ........................................... « بْدِ عَ انِ لِلْ عَ فَ آنُ يَشْ رْ الْقُ يَامُ وَ «الصِّ
١٦٦/٩ ........................................................ «الضيافة ثالثة أيام»
١-٧٩٧/٣ ............................................« لِمٍ سْ لِّ مُ ةٌ لِكُ ادَ هَ ونُ شَ «الطَّاعُ
٤-٤٣٦/٥
١-٣٢٤/٣ ............. « انَ يزَ الْمِ  ُ ألَ تَمْ لِلَّه  دُ  مْ الْحَ وَ  ، انِ يمَ ِ اإلْ طْرُ  شَ ورُ  «الطُّهُ
٤-١٨٤/٥
٦-١٢٠/٧، ٤٧٩
٥٢/٨
١-٨٤/٣ ............................................ « امِ رَ كْ اإلِ الَلِ وَ ا الْـجَ «أَلِظُّوا بِيَا ذَ
٣١٥/١٠ ................................... « يْئِهِ ودُ فِي قَ عُ لْبِ يَ الْكَ بَتِهِ كَ ائِدُ فِي هِ «الْعَ
٣٧٩/١٠ .......................................... « ةِ إِلَيَّ رَ جْ الهِ تْنَةِ كَ ةُ فِي الْفِ بَادَ «الْعِ
٣٧٩/١٠ ........................................... « ةٍ إِلَيَّ رَ جْ هِ جِ كَ رْ ةُ فِي الهَ بَادَ «العِ
١-٣٤٧/٣ ................................................« هِ بْرِ عَ فِيْ قَ ضِ ا وُ بْدُ إِذَ «الْعَ
١-٢٧٠/٣ .................................... ا» مَ يْنَهُ ا بَ ةٌ لِمَ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ ةُ إِلَى الْعُ رَ مْ «الْعُ
٦-٣٥٢/٧
٢٩١/٨ .......................« رَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ الَةُ فَ مْ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ «الْعَ
٤-١٥٨/٥ ............................................................ « قٌّ ينُ حَ «العَ
١-٢٧١/٣ ............................... « رُ تَمِ عْ المُ اجُّ وَ الحَ بِيلِ اللَّه وَ ي فِي سَ ازِ «الغَ
١-٦٧٢/٣ ............................« تَلِمٍ حْ لِّ مُ لَى كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ مَ الْـجُ وْ لُ يَ «الْغُسْ
٣٢٧/٩ ................................................... « تَانُ : الْخِ سٌ مْ ةُ خَ طْرَ «الْفِ
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٦-٦٩٩/٧ ............................................................ ؟» الٌ «أَلَكَ مَ
٦-٤٣٢/٧ ..................................« بٍ هَ نْ ذَ تَاهُ مِ افَ نَّةِ حَ رٌ فِي الْجَ هَ رُ نَ ثَ وْ «الْكَ
٦-٥٠/٧، ٣٥٧ .. « ةِ سَ وَ سْ هُ إِلَى الْوَ يْدَ دَّ كَ ي رَ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ ، الْحَ بَرُ هُ أَكْ بَرُ اللَّ هُ أَكْ بَرُ اللَّ هُ أَكْ «اللَّ
٤٦/٨
٣٩٥/١٠ .................................................. « رَ صْ هَ فِي قِبْطِ مِ هَ اللَّ «اللَّ
٢٥٠/٨ ..............................« تَكَ مَ حْ رْ رَ انْشُ كَ وبَهائِمك، وَ بَادَ قِ عِ مَّ اسْ هُ «اللَّ
١-١٦٠/٣، ٦٠٨ ............................... ا» وتً دٍ قُ مَّ حَ قَ آلِ مُ زْ لْ رِ عَ مَّ اجْ هُ «اللَّ
٦-١٢٢/٧ .... ا» نُورً عِي  مْ سَ فِي  وَ ا  نُورً ي  رِ بَصَ فِي  وَ ا  نُورً بِي  لْ قَ فِي  لْ  عَ اجْ مَّ  هُ «اللَّ
٢٢٢/٩
٦-٥٧١/٧ ...................................... « اهدِ بِهِ يا وَ هدِ ا مَ ادِيً لهُ هَ مَّ اجعَ هُ «اللَّ
٣٠/٩ ....................................... ا لِي» يْرً يَاةُ خَ انَتِ الْحَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ هُ «اللَّ
٦-٦٠٩/٧ .................................. كِينًا» سْ تْنِي مِ أَمِ كِينًا، وَ سْ يِنِي مِ مَّ أَحْ هُ «اللَّ
٤٩/٩
٦-٢١٧/٧ ...... « اكِينِ سَ ةِ الْمَ رَ مْ نِي فِي زُ رْ شُ احْ كِينًا، وَ سْ تْنِي مِ أَمِ كِينًا، وَ سْ يِنِي مِ مَّ أَحْ هُ «اللَّ
٩٣/٨ .........................................« نِينَ ذِّ ؤَ رْ لِلْمُ فِ اغْ ةَ وَ َئِمَّ دِ األْ شِ مَّ أَرْ هُ «اللَّ
٢٤٩/٨ .......................... ار» يرَ ضَ اً غَ افِعَ يعاً نَ رِ يئَاً مَ رِ يثاً مَ غِ يْثاً مُ نَا غَ قِ مَّ اسْ هُ «اللَّ
ا»..................................................... ٦-٢٣٤/٧ دً عْ فِ سَ مَّ اشْ هُ «اللَّ
انِي».............................. ١٦٨/٩ قَ نْ سَ قِ مَ اسْ نِي، وَ مَ نْ أَطْعَ عِمْ مِ مَّ ! أَطْ هُ «اللَّ
١-٧٨٠/٣ .............................. « يْنِ لَ جُ نِ الرَّ يْ ذَ بِّ هَ الَمَ بِأَحَ زَّ اإلِسْ مَّ أَعِ هُ «اللَّ
٢٧/١٠
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٣٠٢/٩ ....................................« فَ بْعِ يُوسُ سَ بْعٍ كَ مْ بِسَ يْهِ لَ نِّي عَ مَّ أَعِ هُ «اللَّ
٤-٥٣٢/٥ ................................... ثْنَا» مَّ أَغِ هُ ثْنَا، اللَّ مَّ أَغِ هُ ثْنَا، اللَّ مَّ أَغِ هُ «اللَّ
٢٤٧/٨، ٢٩٤
٦-٧١/٧ .......................« ينَ يِّ دِ هْ تَهُ فِي الْمَ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ ، وَ ةَ لَمَ َبِي سَ رْ ألِ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
ا»............... ٩٧/١٠ نَ بِيرِ كَ ا وَ نَ غِيرِ صَ ائِبِنَا، وَ غَ ا وَ نَ دِ اهِ شَ يِّتِنَا، وَ مَ يِّنَا وَ رْ لِحَ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
٦-٦٧٥/٧، ٧٦٤ .............................« ونَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ إِنَّ مِي فَ وْ رْ لِقَ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
٩٧/١٠ ................................. « نْهُ فُ عَ اعْ افِهِ وَ عَ ، وَ هُ مْ حَ ارْ رْ لَهُ وَ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
١-٥٨٤/٣ .................................. ا» هَ لَّ بِي كُ نُوْ ذُ ايَ وَ طَايَ رْ لِي خَ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
٦-١٥٢/٧ ....................................... نِي» قْ زُ ارْ نِي وَ دِ اهْ رْ لِي وَ فِ مَّ اغْ هُ «اللَّ
٦-٣٥٤/٧ .........................................« تِكَ مَ حْ ابَ رَ تَحْ لِي أَبْوَ مَّ افْ هُ «اللَّ
٤-٥٦١/٥ ............... « يكَ عَاصِ ينَ مَ بَ ينَنَا وَ ولُ بَ ا يَحُ شيَتِكَ مَ م لَنَا مِن خَ مَّ اقسِ هُ «اللَّ
٤-٥/ ٣٥٢، ٤٤٢ .............................. « كَ امِ رَ نْ حَ لِكَ عَ الَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ هُ «اللَّ
٦-٣٨٥/٧ .............................. ا» مً رَ ا حَ هَ لَ عَ ةَ فَجَ كَّ مَ مَ رَّ يمَ حَ اهِ رَ مَّ إِنَّ إِبْ هُ «اللَّ
١-٥٠٣/٣ .............« امِ رَ اإلِكْ الَلِ وَ ا الْـجَ ا ذَ كْتَ يَ بَارَ ، تَ الَمُ نْكَ السَّ مِ ، وَ الَمُ مَّ أَنْتَ السَّ هُ «اللَّ
٩/٩ .............................................. « رِ فَ بُ فِي السَّ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ هُ «اللَّ
٦-٢٨٧/٧ ....................... نِي» تَ دْ عَ ا وَ مَّ آتِ مَ هُ نِي، اللَّ تَ دْ عَ ا وَ زْ لِي مَ مَّ أَنْجِ هُ «اللَّ
١-٨٩/٣، ١٠٦ ............................................ « يمٌ رِ وٌّ كَ فُ مَّ إِنَّكَ عَ هُ «اللَّ
٤-٤٠٦/٥ ........................................« مْ هِ ورِ لُكَ فِي نُحُ عَ مَّ إِنِّي أَجْ هُ «اللَّ
١-٦٠٦/٣، ٦٤٤ ..................... « ةِ رَ اآلخِ يَا وَ نْ افِيَةَ فِي الدُّ أَلُكَ العَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ «اللَّ
٤-٤٥٢/٥ ....................................... « افِيَةَ الْعَ وَ وَ فْ أَلُكَ الْعَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ «اللَّ
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١-٥٨٥/٣ ....................................... التُّقَى»  وَ دَ أَلُكَ الْهُ مَّ إِنِّي أَسْ هُ «اللَّ
٤-٤٤٣/٥
٢٦/١٠ ..........................................« طِكَ خَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ مَّ أَعُ هُ «اللَّ
١-٥١٠/٣ ................................. « ، الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ تِكَ وذُ بِعِزَّ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
١-٨٢٣/٣ ........................ « عُ نْفَ مٍ الَ يَ لْ نْ عِ : مِ عِ بَ نَ األَرْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
١-٦٠٦/٣، ٦٤٥ ........................« نِ نُوْ الجُ صِ وَ نَ البَرَ ذُ بِكَ مِ وْ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٤-٧٣/٥ ........................................... « بْنِ نَ الْجُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
١-٦٠٨/٣ ........................................ « عِ وْ ذُ بِكَ مِن الجُ وْ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٦-٥٢٣/٧
٤٠/٩ .................................. « بَائِثِ الْخَ بُثِ وَ نَ الْخُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٤-٣٨٤/٥ ................................ « لِ سَ الْكَ زِ وَ نَ الْعَجْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٤-٢٤/٥ ............................................ « رِ قْ نَ الْفَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
١-٥٢٦/٣ .................................. « نِ زَ الْـحَ مِّ وَ نَ الْـهَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٤-٣٥٢/٥
٦-٥٠٦/٧، ٥٥٧، ٦٦٦
٢١/١٠ ..................................... « تِكَ مَ الِ نَعْ وَ نَ زَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
رِّ فِتْنَةِ الْغِنَى»..................................... ١٠٣/٩ نَ شَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
٦-٣٢١/٧ ..............................« قِ الَ َخْ اتِ األْ رَ نْكَ نْ مُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
١-٥٨٥/٣ ........................................... « مْ ائْتِ بِهِ ا، وَ سً وْ دِ دَ مَّ اهْ هُ «اللَّ
٢٦٧/١٠ .............................................. « يْتَ دَ نَ هَ نِي فِيمْ دِ مَّ اهْ هُ «اللَّ
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نِي»............................................ ١-٨٨/٣، ٥٨٥ دْ دِّ سَ نِي وَ دِ مَّ اهْ هُ «اللَّ
١-٥٠/٣ ........................................... ا» هَ ورِ تِي فِي بُكُ ُمَّ كْ ألِ ارِ مَّ بَ هُ «اللَّ
٦-١٤٤/٧
٣٤٣/٨
٦-٥٩٥/٧ ............................................... نَا» امِ كْ لَنَا فِي شَ ارِ مَّ بَ هُ «اللَّ
١-٤٩/٣ ................................................ ينَتِنَا» دِ كْ لَنَا فِي مَ ارِ مَّ بَ هُ «اللَّ
٦-٣٨٩/٧
١-٤٩/٣ ....................................................... « كْ لَنَا فِيهِ ارِ مَّ بَ هُ «اللَّ
١-٤٩/٣ ............................................ « مْ تَهُ قْ زَ ا رَ مْ فِيمَ كْ لـَهُ ارِ مَّ بَ هُ «اللَّ
١٦٨/٩
٤-١٤٣/٥ ............................. « لْقِ لَى الْخَ تِكَ عَ رَ دْ قُ يْبَ وَ كَ الْغَ مَّ بِعِلْمِ هُ «اللَّ
١-٥٨٥/٣ ......................................... يا» دِ هْ ا مَ ادِيً هُ هَ لْ عَ اجْ بِّتْهُ وَ مَّ ثَ هُ «اللَّ
٣٩/١٠ .............................................. ا» يرً ا يَسِ ابً سَ بْنِي حِ اسِ «اللَّهمَّ حَ
٦-٣٥٣/٧ ..................................... « ةَ عَ مْ الَ سُ ا وَ اءَ فِيهَ يَ ةً الَ رِ جَّ مَّ حِ هُ «اللَّ
٢٥٠/٨، ٣١٠ ................ « بَالِ الجِ امِ وَ لَى اآلكَ مَّ عَ هُ يْنَا، اللَّ لَ الَ عَ الَيْنَا وَ وَ مَّ حَ هُ «اللَّ
٤-١٦٢/٥ ................... افِي» أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ ، اشْ بِ الْبَاسِ هِ ، أذْ بَّ النَّاسِ مَّ رَ هُ «اللَّ
٦-٦٧/٧
٦-٥٨٧/٧ ...............................« افِيلَ رَ إِسْ ، وَ ائِيلَ يكَ مِ ، وَ يلَ بْرِ بَّ جِ مَّ رَ هُ «اللَّ
١-١٥٥/٣ ......................................... « نَةً سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فِي الدُّ بَّ مَّ رَ هُ «اللَّ
و»........................................................ ٨/٩ جُ تَكَ أَرْ مَ حْ «اللَّهمَّ رَ
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٤-٥٣٠/٥ ...................................................... ا» افِعً يِّبًا نَ مَّ صَ هُ «اللَّ
ي».................................. ١-٧٠٣/٣ رِ بَصَ عِي، وَ مْ رِّ سَ نْ شَ افِنِي مِ مَّ عَ هُ «اللَّ

لِيدِ  الْوَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنِ  يْبَةَ  شَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ ابْنِ  تْبَةَ  عُ وَ  ، امٍ شَ هِ بْنِ  و  رِ مْ بِعَ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ
٦-٣٠٢/٧ ........................................................ « تْبَةَ عُ ابْنِ 
٤-٥٠٤/٥ ..............................« يْشٍ رَ يْكَ بِقُ لَ مَّ عَ هُ ، اللَّ يْشٍ رَ يْكَ بِقُ لَ مَّ عَ هُ «اللَّ
٦-٧٠٩/٧ .................................. « يلَ هُ التَّأْوِ لِّمْ عَ ، وَ ينِ هُ فِي الدِّ هْ قِّ مَّ فَ هُ «اللَّ
٦-٤٤٨/٧ .................................... « كَ بَادَ بْعَثُ عِ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ مَّ قِنِي عَ هُ «اللَّ
٤-٦٢٤/٥ .........................« نَعْتَ ا مَ طِيَ لِمَ عْ الَ مُ طَيْتَ وَ ا أَعْ انِعَ لِمَ مَّ الَ مَ هُ «اللَّ
٦-٦٩٨/٧ ........................................ « نِيهِ وتَ سَ مدُ أَنتَ كَ مَّ لَكَ الحَ هُ «اللَّ
٦-٦٥٢/٧ ..............« نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ اوَ مَ دُ أَنْتَ نُورُ السَّ مْ مَّ لَكَ الْحَ هُ «اللَّ
١-٤٣١/٣ ........................ « ضِ َرْ األْ اتِ وَ اوَ مَ دُ أَنْتَ نُورُ السَّ مْ مَّ لَكَ الْحَ هُ «اللَّ
٦-١٢٢/٧
٣٠/٩ ............................................ ا» نَ ارِ أَبْصَ نَا، وَ اعِ مَ نَا بِأَسْ تِّعْ مَّ مَ هُ «اللَّ
١-١٧٢/٣ ...................... « تِكَ اعَ لَى طَ نَا عَ لُوبَ فْ قُ رِّ لُوبِ صَ فَ الْقُ رِّ صَ مَّ مُ هُ «اللَّ
١٠٥/٩
٤-٣٠١/٥ ............................. « لَى دِينِكَ بِي عَ لْ بِّتْ قَ لُوبِ ثَ لِّبَ الْقُ قَ مَّ مُ هُ «اللَّ
٦-٥١٩/٧، ٦٣٢ ....................« مْ يْهِ لَ قَّ عَ يْئًا فَشَ تِي شَ رِ أُمَّ نْ أَمْ لِيَ مِ نْ وَ مَّ مَ هُ «اللَّ
١-٨١٠/٣ ................................. « ابِ حَ يَ السَّ رِ جْ مُ لَ الْكِتَابِ وَ نْزِ مَّ مُ هُ «اللَّ
٤-٥٩١/٥
٦٨/٩-٦٩
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٦-١١٥/٧ ................................................ « لِدٍ يْ وَ الَةَ بِنْتُ خُ مَّ هَ هُ «اللَّ
٣٠١/٨ ....................................................... لِي» الَءِ أهْ ؤُ مَّ هَ هُ «اللَّ
١-٥٨٣/٣ ................................... هُ بِي؟» مُ اللَّ اكُ دَ هَ الَّالً فَ مْ ضُ كُ دْ «أَلَمْ أَجِ
٢٣/١٠
٣٧٤/١٠ .............................. ؟» يْلَ ومُ اللَّ تقُ ، وَ ارَ ومُ النَّهَ بَرْ أَنَّكَ تَصُ «أَلَمْ أُخْ
١-٨٣٢/٣ ........................... ؟» نَّ قَطُّ ثْلُهُ رَ مِ ، لَمْ يُ ةَ يْلَ لَتِ اللَّ زِ اتٍ أُنْ رَ آيَ «أَلَمْ تَ
٤-٢٥/٥ ......................................................... « ونُوا أَذِلَّةً «أَلَمْ تَكُ
١-٨٤٧/٣ .......... «﴾ ¶μ ́  ³ ² ± ° ̄  ﴿ : هُ لِ اللَّ قُ «أَلَمْ يَ
٢٠٤/٩
ا».................................................. ٣٩٠/١٠ رَ بِئْرً فَ : فَحَ الَ ، قَ اءُ «الْمَ
١-٦٥/٣ .................................. « ةِ رَ امِ الْبَرَ ةِ الْكِرَ رَ فَ عَ السَّ آنِ مَ رْ رُ بِالْقُ اهِ «الْمَ
٧٩/٨
١-٤٢٧/٣ ................................................ « ينِهِ ئِذٍ بِدِ مَ وْ كُ يَ سِّ تَمَ «المُ
١-٣٩١/٣ ............................................. « هُ سَ فْ دَ نَ اهَ ن جَ دُ مَ اهِ جَ «الـمُ
٦-٣٨٦/٧ ...................................... « رٍ وْ يْرٍ إِلَى ثَ يْنَ عَ ا بَ امٌ مَ رَ ينَةُ حَ دِ «الْمَ
١-٢٠٥/٣ ................................................... « بَّ ن أَحَ عَ مَ رءُ مَ «المَ
٦-٦٩٤/٧ .......................................................... « ةٌ ورَ ةُ عَ رأَ «المَ
٢٠٠/٨ .................................................... ا» هَ اجِ وَ رِ أَزْ خِ ةُ آلِ أَ رْ «الْمَ
٦-٣٧٨/٧ ....................................... ؟» مَّ أَيٌّ : ثُ لْتُ ، قُ امُ رَ دُ الْحَ جِ سْ «الْمَ
٤٠٣/١٠
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١-٢٤/٣، ٣٢٧ ........................................... « يٍّ قِ لِّ تَ يْتُ كُ دُ بَ جِ سْ «الْـمَ
٢٨/٨
١-٤٢٠/٣ ............................ « لُهُ ذُ الَ يَخْ ، وَ هُ ظْلِمُ ، الَ يَ لِمِ سْ و المُ لِمُ أَخُ سْ «المُ
٦-١٨٨/٧
٦-٧٣٦/٧ ............................ « هِ دِ يَ انِهِ وَ نْ لِسَ ونَ مِ لِمُ سْ لِمَ الْمُ نْ سَ لِمُ مَ سْ «الْمُ
٥٣/٨
كُم».......................................... ١-٤٤٤/٣ دِ لَى أَحَ لِّي عَ ةَُ تُصَ الَئِكَ «الـمَ
٦-٣٢١/٧ ..................................................... « ثٌ اتُ ثَالَ لِكَ هْ «المُ
٩٣/٨ ....................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ نَاقً لُ النَّاسِ أَعْ نُونَ أَطْوَ ذِّ ؤَ «الْمُ
١-٣٨٢/٣ ........................« مْ اهُ لَى أَذَ بِرُ عَ يَصْ ، وَ الِطُ النَّاسَ ي يُخَ نُ الَّذِ مِ ؤْ «الْمُ
٢٣٧/٨
٤-٣٨٥/٥ ...............« عِيفِ نِ الضَّ مِ ؤْ نَ الْمُ هِ مِ بُّ إِلَى اللَّ أَحَ يْرٌ وَ يُّ خَ وِ نُ الْقَ مِ ؤْ «الْمُ
٦-٥٠٦/٧، ٥٤٥
٦-١٨٩/٧ ............................. ا» هُ بَعْضً دُّ بَعْضُ الْبُنْيَانِ يَشُ نِ كَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ «الْمُ
١-٨٤٠/٣ ................................. « افِرُ الْكَ ، وَ دٍ احِ عًى وَ لُ فِي مِ أْكُ نُ يَ مِ ؤْ «الْمُ
٤-١٧٤/٥
١-٧٩٧/٣ ..........................................« بِينِ قِ الْـجَ رَ وتُ بِعَ مُ نُ يَ مِ ؤْ «الْـمُ
١٩١/٨ ................................... « ادٍ وَ طَأُ فِي سَ نَ يَ رَ بْشٍ أَقْ رَ بِكَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص أَمَ
٢٠٧/٨ ............ « تِ مْ : أَصُ الَ قَ ، فَ ةٌ ائِمَ يَ صَ هِ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ ا يَ يْهَ لَ لَ عَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص دَخَ
١٩٣/٨ ................................. « يْنِ نَ رَ يْنِ أَقْ لَحَ يْنِ أَمْ بْشَ ى بِكَ حَّ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص ضَ
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٩٢/٨ ............« نْظُرَ يَ بِحَ وَ تَّى يُصْ و بِنَا حَ زُ غْ نْ يَ كُ ا لَمْ يَ مً وْ ا بِنَا قَ زَ ا غَ انَ إِذَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
٣١٩/٨ ........................................... « لْبِ نِ الْكَ نْ ثَمَ ى عَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص نَهَ
٣٢٢/٨ ................................... « ةِ لَ النَّمْ ، وَ ةِ لَ تْلَ النَّحْ نْ قَ ى عَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص نَهَ
٣١٧/٨ ................................« بَاعِ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ نْ كُ ى عَ «النبيملسو هيلع هللا ىلص نَهَ
٣١٨/٨ ......................... « لِيَّةِ رِ األَهْ مَ ومِ الحُ نْ لُحُ يْبَرَ عَ مَ خَ وْ ى يَ «النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص نَهَ
١-٢٦٩/٣ ................................. « هِ بِيلِ اللَّ ةِ فِي سَ قَ النَّفَ جِّ كَ ةُ فِي الْـحَ قَ «النَّفَ
٨/١٠-٩ .......................................................« تِ وْ و المَ مُ أَخُ «النَّوْ
٦-٧ /٢٠٤ ........« ظْهُ فَ لِكَ الْبَابَ أَوِ احْ عْ ذَ أَضِ ئْتَ فَ إِنْ شِ ، فَ نَّةِ ابِ الْجَ طُ أَبْوَ سَ الِدُ أَوْ «الْوَ
٣٦٦/١٠ ................................... « مْ لَمْ تَصُ لِّ وَ تْ لَمْ تُصَ اضَ ا حَ «أَلَيْسَ إِذَ

مَ  وْ هِ يَ هِ جْ لَى وَ يَهُ عَ شِ مْ لَى أَنْ يُ ا عَ ادِرً يَا قَ نْ يْنِ فِي الدُّ لَ جْ لَى الرِّ اهُ عَ شَ ي أَمْ «أَلَيْسَ الَّذِ
٦-٢٧/٧ ................................................................ ةِ؟!» يَامَ الْقِ
١-٣٢٥/٣ ........................................... « انَ ضَ مَ هُ رَ دَ عْ امَ بَ دْ صَ «أَلَيْسَ قَ
٢٧/٩
٦-٤٥٤/٧ .............................« رُ خَ اآلْ ، وَ ةِ يمَ ي بِالنَّمِ شِ انَ يَمْ كَ ا فَ مَ هُ دُ ا أَحَ «أَمَّ
١٨٠/١٠ ........................................« مٌ رُ ا حُ يْكَ إِالَّ أَنَّ لَ هُ عَ دَّ رُ هُ لَمْ نَ ا إِنَّ «أَمَ
٦-٣٢٦/٧ ........................ « كِ رِ َجْ ظَمَ ألِ انَ أَعْ الَكِ كَ وَ ا أَخْ طَيْتِهَ ا إِنَّكِ لَوْ أَعْ «أَمَ
١-١٤٨/٣ .................................................. لِي» عَ فْ ا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَ «أَمَ
٤-١٤٢/٥ .................................. ا» ذَ نَ هَ وْ رَ ا تَ مَ مْ كَ بَّكُ نَ رَ وْ تَرَ مْ سَ ا إِنَّكُ «أَمَ
١-١٣٤/٣ .......................................... « مْ هُ ونَ بُدُ عْ ونُوا يَ كُ مْ لَمْ يَ هُ ا إِنَّ «أَمَ
٢٩٧/٨ ......« يبَ أُجِ بِّي فَ ولُ رَ سُ أْتِيَ رَ كُ أَنْ يَ رٌ يُوشِ ا بَشَ ا أَنَ إِنَّمَ ، فَ ا النَّاسُ هَ . أَالَ أَيُّ دُ عْ ا بَ «أَمَّ
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١-٣٣٣/٣ .................................« نَ وْ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّيْ بِمَ نَ مِ وْ ى أَنْ تَكُ ضَ ا تَرْ «أَمَّ
١٦١/١٠ ....................... ةِ؟» رَ اآلخِ يَا وَ نْ تِي فِي الدُّ جَ وْ ونِي زَ يْنَ أَنْ تَكُ ضَ ا تَرْ «أَمَ
١-٣٣٢/٣ ........................................ ا» الِدً ونَ خَ مْ تَظْلِمُ اِلدٌ فإِنَّكُ ا خَ «أَمَّ
٣٨٥/١٠
١٣٨/٨ ......................................... ؟!» ةَ قَ دَ لُ الصَّ أْكُ ا الَ نَ تَ أَنَّ رْ عَ ا شَ «أَمَ
٢٩٧/٨ .............................. ؟» ةَ قَ دَ لُونَ الصَّ أْكُ دٍ الَ يَ مَّ حَ تَ أنَّ آلَ مُ لِمْ ا عَ «أَمَ
١٣٩/١٠ .............................................. « يدٌ شِ لٌ رَ جُ مْ رَ انَ فِيكُ ا كَ «أَمَ
؟!»................................... ١-٦٤٣/٣ افِيَةَ هَ الْعَ أَلُونَ اللَّ سْ الءِ يَ ؤُ انَ هَ ا كَ «أَمَ
١-٧٣٦/٣ ................................. « امِ مَ بْلَ اإلِ هُ قَ أْسَ عُ رَ فَ رْ ي يَ ى الَّذِ شَ ا يَخْ «أَمَ
٦-١٥٥/٧ ... « دِ اجِ سَ لَّقٌ فِي الْمَ عَ بُهُ مُ لْ لٌ قَ جُ رَ ، وَ هِ ةِ اللَّ بَادَ أَ فِي عِ ابٌّ نَشَ شَ ، وَ ادِلٌ امٌ عَ «إِمَ
؟!»............................... ٦-٤٤١/٧، ٦٢٠ طَّابِ ا ابْنَ الْخَ ا يَ ونَ فِيهَ كُ وِّ تَهَ «أَمُ
٥٤/١٠ .............................. ا» قِفَ بِهَ اتٍ ثُم يَ فَ رَ أْتِيَ عَ بِيَّهُملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يَ هُ نَ رَ اللَّ «أَمَ
٢٩٠/٨ .............« رِ يرِ الظُّهْ ةً بِتَأْخِ اضَ تَحَ سَ انَتْ مُ ا كَ شٍڤ لَمَ حْ نَةَ بِنْتَ جَ مْ رَ حَ «أَمَ
١-٧٣٤/٣ ..................................... « ةِ أَعظُمٍ بعَ لَى سَ دَ عَ رتُ أَن أَسجُ «أُمِ
٢٨٨/٨
١-٥٨٩/٣ ................... « هُ ا أَن الَ إِلَه إِالَّ اللَّ وَ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَن أُقَ رْ «أُمِ
٣٢١/٩
٦-٤٨٠/٧ ............................« لَيَّ تَبَ عَ كْ يتُ أَنْ يُ شِ تَّى خَ اكِ حَ وَ تُ بِالسِّ رْ «أُمِ
٦-٣٨٨/٧ .............................................. « لُ الْقُرَ أْكُ ةٍ تَ يَ رْ تُ بِقَ رْ «أُمِ
«أمرنا – يعني رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص - أن نمسح على الخفين»..................... ٢٦٢/٨
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٦-٢٣١/٧ .............................. « نَائِزِ بَاعِ الْجَ ا بِاتِّ نَ رَ : أَمَ بْعٍ ملسو هيلع هللا ىلصبِسَ ا النَّبِيُّ نَ رَ «أَمَ
٢٦٣/٨ ..................« ةَ نَا ثَالثَ افَ فَ عَ خِ نْزِ ا،  أَالَّ نَ رً فَ نَّا سَ ا كُ ولُ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ ا رَ نَ رَ «أَمَ
٣٢/٩
٢٢/٨ ...............................« ورِ دِ فِي الدُّ اجِ سَ ولَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص بِبِنَاءِ الْمَ سُ ا رَ نَ رَ «أَمَ
٢٣٧/٩ ...............................« يضِ رِ ةِ الْمَ يَادَ : بِعِ بْعٍ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص بِسَ سُ ا رَ نَ رَ «أَمَ
١٩٦/٨ ...................................... « نِ لَى الْبُدْ ومَ عَ نِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ أَقُ رَ «أَمَ
٧٨/١٠ ...................................................... « بْعٍ لِيلِي بِسَ نِي خَ رَ «أَمَ
١-٤٦٥/٣ ................................. « بَلِ نَ الجَ لُوا مِ نزِ مُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص  أَالَّ يَ هُ رَ «أَمَ
١-٦١٨/٣ ............ « طِيئَتِكَ لَى خَ ابْكِ عَ ، وَ يْتُكَ عْكَ بَ لْيَسَ ، وَ انَكَ يْكَ لِسَ لَ كْ عَ سِ «أَمْ
٦-١٨٢/٧، ٧٣٥
٢٣٥/٨
٢٨٧/٩ ...................................« هُ لَ غَ الْكِتَابُ أَجَ بْلُ تَّى يَ يْتِكِ حَ ثِي فِي بَ كُ «امْ
ا»....................................... ٦-٣٤٧/٧ يْهَ لَ لَ عَ مِ هُ أَنْ يَحْ رَ دٌ أَمَ مْ أَحَ نْكُ «أَمِ
١-٧٠/٣ ..................................... « دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ، فَ يلُ برِ انِي جِ ، أَتَ ينَ «آمِ
٦-٥٧٣/٧ .......................... نَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص» لَبَ مِ ةَ طَ يَ اوِ عَ الِدَ مُ فيَانَ وَ ا سُ «أَنَّ أَبَ
٤-١٥٩/٥ . « ةِ اتِ اللَّه التَّامَّ لِمَ وذُ بِكَ : أَعُ اقَ حَ إِسْ يلَ وَ اعِ مَ ا إِسْ مَ ذُ بِهِ وِّ عَ انَ يُ ا كَ مَ اكُ «إِنَّ أَبَ
١-٣٨٤/٣ ...................... « اهُ ايَ رَ بْعَثُ سَ مَّ يَ اءِ ثُ لَى الْمَ هُ عَ شَ رْ عُ عَ لِيسَ يَضَ «إِنَّ إِبْ
٦-٥١/٧
٨١/٩، ٣٥٦ ......................................... « هَ لَّ اللَّ لَعَ ، وَ يِّدٌ ا سَ ذَ نِي هَ «إِنَّ ابْ
١-٩٩/٣، ٣٢٦، ٥٦١.....« رِ جْ الَةُ الْفَ صَ اءِ وَ الَةُ الْعِشَ ينَ صَ نَافِقِ لَى الْـمُ الَةٍ عَ لَ صَ قَ «إِنَّ أَثْ
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١٨٥/٨ ...................................... « هِ بْدُ اللَّ هِ عَ مْ إِلَى اللَّ ائِكُ مَ بَّ أَسْ «إِنَّ أَحَ
١-٣٤٥/٣ ................................................... « اتَ ا مَ كُم إِذَ دَ «إِنَّ أَحَ
٤-٢٠٣/٥ .............................« هِ انِ اللَّ وَ ضْ نْ رِ ةِ مِ لِمَ مُ بِالكَ لَّ مْ لَيَتَكَ كُ «إِنَّ أَحدَ
٢٥/١٠
١-٣٠٣/٣ ................................... « هِ هُ فِيْ بَطْنِ أُمِّ لقُ عُ خَ مَ مْ يُجْ كُ دَ «إِنَّ أَحَ
١١٧/١٠ ................................ « يْهِ لَ لُّوا عَ وا فَصَ قُومُ اتَ فَ دْ مَ مْ قَ ا لَكُ «إِنَّ أَخً
١-١٣٧/٣، ٢٩٩ ..................... « رُ غَ كُ األَصْ رْ مُ الشِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ «إِنَّ أَخْ
٦-٢٤٠/٧
١٢/١٠ ................................................. « لَةً نْزِ نَّةِ مَ لِ الْجَ نَى أَهْ «إِنَّ أَدْ
٤-١٠٢/٥ .................................« كِينَ سْ عِمِ الْمِ أَطْ بِكَ فَ لْ يِينَ قَ لْ دْتَ تَ «إِنْ أَرَ
١٨٦/٩
عَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص».............................. ٦-٣٤٥/٧ ا مَ انَ الً كَ بِالَ دٍ وَ يْ ةَ بْنَ زَ امَ «أَنَّ أُسَ
٣٧٧/١٠ ................................... «إن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه»
٧٦١  ،٦٠١  ،١-٤٣٠/٣ ......« ونَ رُ وِّ صَ ةِ الْـمُ يَامَ مَ الْقِ وْ هِ يَ نْدَ اللَّ ا عِ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ «إِنَّ أَشَ
٤-٤٥/٥
٤-٣٤٣/٥ ..................................... « بِهِ سْ نْ كَ لُ مِ جُ لَ الرَّ ا أَكَ يَبَ مَ «إِنَّ أَطْ
٦-٦٦٤/٧ ................. « لَ النَّاسِ إِنَّ أَبخَ اءِ، وَ عَ زَ فِي الدُّ جِ ن عَ زَ النَّاسِ مَ «إِنَّ أَعجَ
١-٨٠٩/٣ ...............................« رِ مُ النَّحْ وْ الَى يَ عَ هِ تَ نْدَ اللَّ امِ عِ ظَمَ األَيَّ «إِنَّ أَعْ
٦٤/١٠، ٨٩
١٨٦/١٠ ............................« ةً لَّ د النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص حُ لِ أَهْ نْدَ ةِ الجَ ومَ رَ دُ يْدِ «أَنَّ أُكَ
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٥٨٠

٨-٦-٢٠١٧

١٧٥/١٠ ............................« أَ دَ ا بَ مَ يبًا كَ رِ ودُ غَ يَعُ سَ يبًا، وَ رِ أَ غَ دَ الَمَ بَ «إِنّ اإلِسْ
لُوا»................................................ ١٩٢/١٠ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ عَ «إِنَّ األَشْ
١-٦٧٧/٣ ............................... « الِ جَ لُوبِ الرِّ رِ قُ ذْ لَتْ فِي جَ زَ ةَ نَ انَ «أَنَّ األَمَ
٦-٣٨٧/٧ ...........................................« ينَةِ دِ زُ إِلَى الْمَ انَ لَيَأْرِ يمَ ِ «إِنَّ اإلْ
٤-٤١/٥ ............................................... « رُ وَ ي فِيهِ الصُّ «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِ
١-٥١٧/٣ ..................... « اتٌ تَبِهَ شْ ا مُ مَ يْنَهُ بَ ، وَ يِّنٌ امَ بَ رَ إِنَّ الْحَ يِّنٌ وَ لَ بَ الَ «إِنَّ الْحَ
٤-٢٤١/٥
١-٦٩٩/٣ .................................................« ةٌ رَ ضِ ةٌ خَ وَ لْ يَا حُ نْ «إِنَّ الدُّ
٤-٦٧/٥
١٠٣/٩
١-٧٦١/٣ ...................... « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رَ يُ وَ هِ الصُّ ذِ نَعُونَ هَ ينَ يَصْ «إِنَّ الَّذِ
ا»... ٦-٦٣/٧ بتَلِيهِ بِمَ الُ يَ زَ الَ يَ ، فَ لٍ مَ ا بِعَ هَ غُ بلُ ا يَ مَ هِ فَ ندَ اللَّ لَةُ عِ نزِ ونُ لَهُ المَ لَ تَكُ جُ «إِنَّّ الرَّ
١٥٠/٩
٢١٧/١٠ .................................. ةِ يضحك بها» لِمَ مُ بِالْكَ لَّ لَ لَيَتَكَ جُ «إنَّ الرَّ
١-٦٢٦/٣ ...............................« اءَ رَ ذْ ئَةِ عَ مِ إِلَى مِ لُ فِي اليَوْ لَ لَيَصِ جُ «إِنَّ الرَّ
١-٤٩٣/٣ ................................ « ئَةِ ةَ مِ وَّ عْطَى قُ نَّةِ يُ لِ الْـجَ نْ أَهْ لَ مِ جُ «إِنَّ الرَّ
١-٣٦١/٣ .................................... « هُ انَ ءٍ إِالَّ زَ يْ ونُ فِي شَ قَ الَ يَكُ فْ «إِنَّ الرِّ
٦-٥١٦/٧
٢٣٣/٨
٨٥/٩ .............................................. « رُ هُ الْبَصَ بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إِذَ «إِنَّ الرُّ
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٨-٦-٢٠١٧

٨٥/١٠ .............................................. « يْئَتِهِ هَ ارَ كَ تَدَ دِ اسْ انَ قَ مَ «إِنَّ  الزَّ
١٠٤/٩ ...............................................« تَنَ نِّبَ الْفِ نْ جُ عِيدَ لَمَ «إِنَّ السَّ
٢٣٥/٩ ...................................... الَى» عَ اءِ اللَّه تَ مَ نْ أَسْ مٌ مِ المَ اسْ «إِنَّ السَّ
٤-٣٥٠/٥ ................................ « ةِ قَ دَ طْرِ الصَّ  شَ رَ جْ ي مَ رِ لَفَ يَجْ «إِنَّ السَّ
٦-٦٦٦/٧
١-١٠٥/٣ ..............................« اءَ ا بَيضَ هَ مِ وْ ةِ يَ بِيحَ عُ فِي صَ سَ تَطْلُ مْ «أَنَّ الشَّ
٦-٤٠٧/٧، ٤١١ .......................... اتِ اللَّه» نْ آيَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ الْقَ سَ وَ مْ «إِنَّ الشَّ
٦-٦٨٩/٧ .......................................« بِّ ا رَ تِكَ يَ زَّ عِ : وَ الَ يْطَانَ قَ «إِنَّ الشَّ
٤-٣٣٠/٥ .............. « بِ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ لُّونَ فِي جَ صَ هُ الْمُ بُدَ عْ دْ أَيِسَ أَنْ يَ يْطَانَ قَ «إِنَّ الشَّ
٦-٥١/٧
١٦٦/١٠
٤-١٦٠/٥ ...................« ةِ رَ ةُ الْبَقَ ورَ أُ فِيهِ سُ رَ قْ ي تُ نَ الْبَيْتِ الَّذِ رُ مِ نْفِ يْطَانَ يَ «إِنَّ الشَّ
٢٩٨/٨ ...................... « مْ هِ سِ فُ نْ أنْ مِ مِ وْ الِيَ القَ وَ لُّ لنَا، وإن مَ ةَ الَ تَحِ قَ دَ «إنَّ الصَّ
٦-٥٥٥/٧ ................« ضِ نْ فِي األَرْ مَ اتِ وَ اوَ مَ نْ فِي السَّ رُ لَهُ مَ فِ تَغْ الِمَ لَيَسْ «إِنَّ الْعَ
١-٤٦٨/٣ .............................................. « طِيئَةً طَأَ خَ ا أَخْ بْدَ إِذَ «إِنَّ العَ
٢١٤/٩ ......................................... لِّي» امَ يُصَ مَّ قَ ، ثُ كَ وَّ ا تَسَ بْدَ إِذَ «إِنَّ الْعَ
٢٠/٩ ............................ « اءِ مَ نَةُ إِلَى السَّ عْ تِ اللَّ عِدَ يْئًا صَ نَ شَ ا لَعَ بْدَ إِذَ «إِنَّ الْعَ
ا».....................١-٤٦٥/٣، ٥١٩، ٦١٨ تَبَيَّنُ فِيهَ ا يَ ةِ مَ لِمَ مُ بِالْكَ لَّ بْدَ لَيَتَكَ «إِنَّ الْعَ
٢٣/٩
١-٢٧٩/٣ ..................................... «  النَّاسُ ا يَرَ لُ - فِيْمَ مَ بْدَ لَيَعْ «إِنَّ الْعَ
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٨-٦-٢٠١٧

١٣٨/١٠ ............................................ بِيَاء» ةُ األَنْ ثَ رَ مْ وَ اءَ هُ لَمَ «إِنَّ الْعُ
١-٨٣٤/٣ .......................................... « برَ لَ القَ جُ لُ الرَّ ينَ لَتُدخِ «إِنَّ العَ
٤-١٥٨/٥
٦-٢٨٧/٧ .........................« مْ كُ يْرَ وسِ غَ ؤُ ودِ الرُّ دِ سُ َحَ لُّ ألِ ةَ الَ تَحِ نِيمَ «إِنَّ الغَ
١-٣٤٨/٣ ........ « رُ سَ هُ أَيْ دَ عْ ا بَ مَ نْهُ فَ ا مِ إِنْ نَجَ ةِ، فَ رَ خِ لِ اآلْ نَازِ نْ مَ لٍ مِ نْزِ لُ مَ بْرَ أَوَّ «إِنَّ الْقَ
٦-١٨٤/٧
٦-١٦٥/٧ ....... « نُ مِ ؤْ ا الْمُ أَمَّ يَا، وَ نْ نَ الدُّ ةً مِ مَ عْ ا طُ عِمَ بِهَ نَةً أُطْ سَ لَ حَ مِ ا عَ افِرَ إِذَ «أنَّ الْكَ
٢٠/٩-٢١ ......................................... « اءَ دَ هَ ونُونَ شُ انِينَ الَ يَكُ عَّ «إِنَّ اللَّ
١٧/٨ ............................................. ا» يْرً يْتٍ خَ لِ بَ ادَ بِأَهْ ا أَرَ هَ إِذَ «إِنَّ اللَّ
٣٠٢/٨ .........« ةَ نْ كِنَانَ يْشاً مِ رَ ٰى قُ طَفَ اصْ ، وَ يلَ اعِ مَ لَدِ إِسْ نْ وَ ةَ مِ ٰى كِنَانَ طَفَ هَ اصْ «إِنَّ اللّ
١٦١/٩ .......................................... ا» عً بَ مِ أَرْ الَ نَ الْكَ طَفَى مِ «إِنَّ اللّه اصْ
٦-٢٨٦/٧ ...... « مْ تُ لَكُ رْ فَ دْ غَ قَ ئْتُمْ فَ ا شِ لُوا مَ مَ : اعْ الَ قَ رٍ فَ لِ بَدْ لَى أَهْ عَ عَ لَ هَ اطَّ «إنَّ اللَّ
٧٨/٩ ................................. « اتٍ لِمَ سِ كَ مْ ا بِخَ يَّ رِ كَ يَى بْنَ زَ رَ يَحْ «إِنَّ اللّه أَمَ
٣٣٩/٨ .......................................« تُمْ لْ هِ ا جَ مْ مَ كُ لِّمَ نِي أَنْ أُعَ رَ هَ أَمَ «إِنَّ اللَّ
٤٣/١٠ .............................................. « يْكَ لَ أَ عَ رَ نِي أَنْ أَقْ رَ هَ أَمَ «إِنَّ اللَّ
٦-٨٥/٧، ٢١٨ ...... « دٍ لَى أَحَ دٌ عَ رَ أَحَ خَ فْ تَّى الَ يَ عُوا؛ حَ اضَ ى إِلَيَّ أَنْ تَوَ حَ هَ أَوْ «إِنَّ اللَّ
٤٩/٩
٤-٢٠٢/٥ ................................ « نَّةِ لِ الْجَ َهْ قُولُ ألِ الَى يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ «إِنَّ اللَّ
٦-٩٦/٧، ٢٤٦
١٢/١٠
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٨-٦-٢٠١٧

٦-٢٢٣/٧، ٣٤٨ ........................« يَانَ النِّسْ طَأَ، وَ تِي الْخَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ هَ تَجَ «إِنَّ اللَّ
٦-٢٦٧/٧
١٢٥/١٠
ا»................................. ٤٦/٨ هَ سَ فُ ثَتْ بِهِ أَنْ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ هَ تَجَ «إِنَّ اللَّ
٢٦٠/٩ ...................................... لِيا» ادَ لِي وَ نْ عَ ال: مَ الى قَ هَ تَعَ «إِنَّ اللَّ
٤-٦٠٣/٥ .................................. «: ةِ يَامَ ومَ القِ بدِ يَ قُولُ لِلعَ الَى يَ عَ هَ تَ «إِنَّ اللَّ
ىگ»..................................... ٣٠٠/٩ ي إلى عِيسَ الى يُوحِ هَ تَعَ «أَنَّ اللَّ
٤-٥٤/٥ .......................................« ورِ الِيَ األُمُ عَ بُّ مَ الَى: يُحِ عَ هَ تَ «إِنَّ اللَّ
ي بِي».......................... ١-٤١٦/٣ بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ ا عِ : أَنَ قُولُ الَ يَ عَ لَّ وَ هَ جَ «إِنَّ اللَّ
١٧٧/٩ ........................................................ « تِّيرٌ يِيٌّ سِ هَ حَ «إِنَّ اللَّ
١٤٨/٩ ................................ « ةٍ مَ حْ ئَةَ رَ ا مِ هَ قَ لَ مَ خَ وْ ةَ يَ مَ حْ لَقَ الرَّ هَ خَ «إِنَّ اللّ
٦-١١٨/٧ .......... « هِ نُورِ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ لْقَى  أَ مَّ  ثُ  ، ةٍ لْمَ ظُ فِي  هُ  قَ لْ خَ لَقَ  خَ هَ  اللَّ «إِنَّ 
٦-٥١٥/٧ .................................« هِ لِّ رِ كُ َمْ قَ فِي األْ فْ بُّ الرِّ فِيقٌ يُحِ هَ رَ «إِنَّ اللَّ
١٣٢/١٠، ١٦٣ ................ ا» هَ بَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ ، فَ ضَ َرْ يلِيَ األ وَ هَ زَ «إِنَّ اللَّ
٤-٩٤/٥ ............................................ يِّبَا» بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ هَ طَ «إِنَّ اللَّ
١٢٤/١٠ .............................. « بَادِهِ نْ عِ ةٍ مِ ةَ أُمَّ مَ حْ ادَ رَ ا أَرَ هَ ک إِذَ «إِنَّ  اللَّ
٥٧/١٠ .................................. « ةَ فَ رَ يَّةَ عَ شِ تَهُ عَ الئِكَ ي مَ بَاهِ هَ ک يُ «إِنَّ اللَّ
١٩١/١٠ ......................................... « نَّةَ ا الْجَ ا بِهَ بَ لَهَ جَ دْ أَوْ هَ قَ «إِنَّ اللَّ
١٩٦/٨ ........... « ةَ تْلَ نُوا الْقِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ، فَ يْ لِّ شَ لَى كُ انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ «إِنَّ اللَّه كَ
٤-١٧٧/٥ ............................... ا» ثً مْ ثَالَ يَ لَكُ ضِ رَ ا، وَ ثً مْ ثَالَ هَ لَكُ رِ هَ كَ «إِنَّ اللَّ
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٨-٦-٢٠١٧

٤-٢٥٠/٥ ..................... « قِ الِيَ األَخالَ عَ بُّ مَ يُحِ ، وَ مَ رَ بُّ الكَ يمٌ يُحِ رِ هَ كَ «إنَّ اللَّ
١٧٤/٩ .............................................. «إن اللَّه ال يستحي من الحق»
٤-٢٠٩/٥، ٢٩٤ ................ يَا» نْ ا فِي الدُّ عْطَى بِهَ ، يُ نَةً سَ نًا حَ مِ ؤْ ظْلِمُ مُ هَ ال يَ «إِنَّ اللَّ
٦-٢٣٠/٧
٧٣/٨ .............................. « بَادِ نَ الْعِ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ مَ انْ لْ بِضُ الْعِ قْ هَ الَ يَ «إِنَّ اللَّ
٣٥٤/٩، ٣٨٠
٤-٢٩٧/٥ ................................. « مْ الِكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ رِ وَ نْظُرُ إِلَى صُ هَ الَ يَ «إِنَّ اللَّ
ا»................. ٤-٢٠٤/٥ يْهَ لَ هُ عَ دَ مَ يَحْ ةَ فَ لَ لَ األَكْ أْكُ بْدِ أَنْ يَ نِ الْعَ ى عَ ضَ هَ لَيَرْ «إِنَّ اللَّ
٦-٢٦٧/٧ ............ « يْهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ يَانَ وَ النِّسْ طَأَ، وَ تِي الْخَ نْ أُمَّ عَ عَ ضَ هَ وَ «إنَّ اللَّ
٦-٥٥٥/٧ .. ا» هَ رِ حْ ةُ فِي جُ لَ تَّى النَّمْ ، حَ ينَ ضِ األَرَ اتِ وَ وَ مَ لَ السَّ أَهْ تَهُ وَ الئِكَ مَ «إِنَّ اللَّه وَ
٢٤٢/٨
٣٤٣/٨ ..................« هُ لَهُ مَ اللَّ سَ ا قَ يَ بِمَ ضِ نْ رَ مَ طَاهُ ، فَ ا أَعْ هُ بِمَ بْدَ بْتَلِي عَ هَ يَ «أَنَّ اللَّ
٤-١٠٨/٥ ............................................... « يْلِ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
٧٨/٨ ................................ « نَهُ تْقِ ال أَنْ يُ مَ مْ عَ كُ دُ لَ أَحَ مِ ا عَ بُّ إِذَ هَ يُحِ «إِنَّ اللَّ
١٠٧/٨ .................................... « يَّ فِ نِيَّ الْخَ يَّ الْغَ بْدَ التَّقِ بُّ الْعَ هَ يُحِ «إِنَّ اللَّ

نْبَ ذَ فُ  رِ تَعْ أَ  : يَقُولُ فَ  ، هُ تُرُ سْ يَ وَ هُ  نَفَ كَ يْهِ  لَ عَ عُ  يَضَ فَ نَ  مِ ؤْ الْمُ نِي  دْ يُ هَ  اللَّ «إِنَّ 
٤-٢٢٢/٥، ٦٠٢ ................................................. ا؟» ذَ كَ  
٦-٧٦/٧
ا»............................... ٦-٤٣٧/٧ ثً مْ ثَالَ هُ لَكُ رَ كْ يَ ا وَ ثً مْ ثَالَ ى لَكُ ضَ رْ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
٧٨/٩
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١-٦٤/٣ ......................................... ا» امً وَ ا الْكِتَابِ أَقْ ذَ عُ بِهَ فَ رْ هَ يَ «إِنَّ اللَ
٤-١٨٢/٥ ......« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ الئِقِ يَ وسِ الْخَ ؤُ لَى رُ تِي عَ نْ أُمَّ الً مِ جُ هَ يَستَخلِصُ رَ «إِنَّ اللَّ
٦-٦٣٤/٧ .................................... « بُونَ النَّاسَ ذِّ عَ ينَ يُ بُ الَّذِ ذِّ عَ هَ يُ «إِنَّ اللَّ
١١٨/٩-١١٩ ................................. « رْ غِ رْ غَ ا لَمْ يُ بْدِ مَ ةَ الْعَ بَ وْ بَلُ تَ قْ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
٢٦٤/٩ ........................................... نِي» فِ ! اكْ مَ ابْنَ آدَ :  يَ قُولُ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
٤-٥٨١/٥ ............................... « لِتْهُ فْ هُ لَمْ يُ ذَ ا أَخَ إِذَ ، فَ لِي لِلظَّالِمِ مْ هَ يُ «إِنَّ اللَّ
١-١٦٥/٣ .................................. « هُ هَ جْ لُ وَ جُ ا الرَّ دُّ بِهَ كُ دٌّ يَ أَلَةَ كَ سْ «إِنَّ الْـمَ
١-١٦٥/٣ ..................................... « ةٍ ثَ دِ ثَالَ َحَ لُّ إِالَّ ألِ أَلَةَ الَ تَحِ سْ «إِنَّ الْـمَ
٦-٢٣٢/٧ ..... « عَ جِ رْ تَّى يَ نَّةِ حَ ةِ الْجَ فَ رْ لْ فِي خُ زَ لِمَ لَمْ يَ سْ اهُ الْمُ ادَ أَخَ ا عَ لِمَ إِذَ سْ «إِنَّ الْمُ
٤-٤٠/٥ ................................« يهِ نَاجِ ا يُ يَنْظُرْ بِمَ لْ ، فَ هُ بَّ ي رَ نَاجِ لِّيَ يُ صَ «إِنَّ الْمُ
١-٢٢/٣ ........... « نٌِ مَ حْ ينِ الرَّ مِ نْ يَ ، عَ نْ نُورٍ نَابِرَ مِ لَى مَ هِ عَ نْدَ اللَّ طِينَ عِ قْسِ «إِنَّ الْمُ
٦-١٩٤/٧
٦-٥٩٠/٧ ........................... « ةٌ ورَ لبٌ أَو صُ يتًا فِيهِ كَ لُ بَ ةَ الَ تَدخُ ئِكَ الَ «إِنَّ المَ
٤-١٣٥/٥ .................. « الِحُ لُ الصَّ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ ، فَ ةُ ئِكَ الَ هُ الْمَ رُ ضُ يِّتَ تَحْ «إِنَّ الْمَ
٦-٢٤/٧، ١٠١
٤-٣٧٧/٥ ..... « عٍ زِ يْرَ فَ هِ غَ بْرِ الِحُ فِي قَ لُ الصَّ جُ لَسُ الرَّ يُجْ بْرِ فَ يرُ إِلَى الْقَ يِّتَ يَصِ «إِنَّ الْمَ
١-٣٢٠/٣ .............................................. « ا الظَّالِمَ أَوُ ا رَ «إِنَّ النَّاسَ إِذَ
١-٨٣١/٣ ............... « يْهِ فَّ عَ كَ مَ ةٍ جَ لَّ لَيْلَ هِ كُ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ انَ إِذَ «أَنّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ
٤٨/٨
ا».......................... ٦-٣٥٤/٧ هَ الَ نْ أَعْ ا مِ هَ لَ خَ ، دَ ةَ كَّ اءَ مَ ا جَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَمَّ
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٦-٣٩٨/٧ .........................................« يلِ ينَ الخَ ابَقَ بَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سَ
٢٤٧/٩ ...................................... « يْنَيْهِ يْنَ عَ هُ بَ بَّلَ قَ هُ وَ تَنَقَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اعْ
٦٠/١٠ ...........................................« رِ لَّى الظُّهْ امَ فَصَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَقَ
٢٦٧/٩ ....................... « رِ ةِ الظُّهْ الَ بْلَ صَ تَيْنِ قَ عَ كْ نِ الرَّ لَ عَ غَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص انْشَ
١٧٨/٩ ......................................« لَ تَسَ اللِهِ واغْ هْ ِ دَ إلِ رَّ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص تَجَ
٢١٢/١٠ ............................ « رَ تَمَ اعْ ةِ لَيْالً فَ انَ عرَّ نَ الجِ جَ مِ رَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خَ
٢٦٣/١٠ ............................................ « أَ جبريل لَهُ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص رَ
١-٥٦٣/٣ ............................ « رِ جَ هُ بِالحَ أْسُ غُ رَ ثْلَ الً يُ جُ أَ رَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص رَ
٣٢٩/١٠ .... « ، قِيلَ ولِهِ سُ رَ هِ وَ اللَّ انٌ بَ : إِيمَ الَ ، قَ لَ لَ أَفْضَ مَ : أَيُّ العَ ئلَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
٩٤/١٠ ............................ « عٌ يْهِ تِسْ لَ بَّرَ عَ كَ ةَ فَ زَ مْ لَى حَ لَّى عَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص صَ
١٠١/١٠ ..........................................« بِيٍّ لَى صَ لَّى عَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص صَ
٣٦/٩ .....................................« الةِ جَ إِلَى الصَّ رَ مَّ خَ ا ثُ هَ بَّلَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
ا»........................................ ٢١٣/٩ هَ دَ دَّ رَ ةَ فَ هِ اآليَ ذِ أَ هَ رَ «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
٤٠/٩ ................................... « دَ عَ بَ أَبْ هَ ذْ بَ المَ هَ ا ذَ انَ إِذَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١٨١/١٠ ......................................... « دُّ الطِّيبَ رُ انَ الَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
٣٧٤/١٠ .......................« يسِ مِ الخَ نَيْنِ وَ يَامَ االثْ  صِ رَّ تَحَ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١-٧٣٢/٣ ...................................... « اعِ لُ بِالصَّ تَسِ غْ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
٣٦٤/١٠ ...................................... « ائِمٌ وَ صَ هُ انَ يُقبل وِ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١-٦٧١/٣ ... « ةُ دَ جْ يلُ السَّ نْزِ ةِ الم  تَ عَ مُ مَ الْـجُ وْ رِ يَ جْ الَةِ الْفَ أُ فِي صَ رَ قْ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
٩٥/١٠ ................................... « هِ يْ دَ عَ يَ فَ رَ ةٍ فَ نَازَ لَى جِ بَّرَ عَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
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٢٤١/٩ ........................... « ولِهِ سُ رَ هِ وَ بَدُ اللَّ دٍ عَ مَّ حَ نْ مُ : مٍ تَبَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١١٣/٩ .......................... « بَةِ قَ ةَ العَ رَ مْ ى جَ مَ تَّى رَ بِّي حَ لَ لْ يُ زَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص لَمْ يَ
٢٧١/١٠ ..................................... و» عُ دْ وَ يَ هُ ابِيٍّ وَ رَ رَّ بِأَعْ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص مَ
٢٤١/٩ ...............................« ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ الطٌ مِ لَى أَخْ رَّ عَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص  مَ
٤٦/٩ ................................ « هِ لِسِ جْ نْ مَ لُ مِ جُ امَ الرَّ قَ ى أَنْ يُ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص نَهَ
٤-٣٦٥/٥ ............................« انَ يَ رْ رَ أَنْ الَ يَطُوفَ بِالَبَيْتِ عُ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص أَمَ
١-١١٩/٣ ...........................................« اتِقَ وَ ا الْعَ رَ بِهَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص أَمَ
١-١١٨/٣ .......................................... « طْرِ مَ الْفِ وْ جَ يَ رَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص خَ
١-١٠٣/٣ ...................................... « رُ شْ لَ الْعَ ا دَخَ انَ إِذَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١-٢٥٤/٣ ........................................ « دِّ أُ بِالْـمُ ضَّ تَوَ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١-١٠٤/٣ .............................. « رَ اخِ رَ األَوَ شْ تَكِفُ الْعَ عْ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
١-٢٦٣/٣ ............................... « اءِ بْلَ العِشَ مَ قَ هُ النَّوْ رَ كْ انَ يَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص كَ
٦-١٤٤/٧ . « جَ رُ بُّ أَنْ يَخْ انَ يُحِ كَ ، وَ بُوكَ ةِ تَ وَ زْ يسِ فِي غَ مِ مَ الْخَ وْ جَ يَ رَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص خَ
٤-٥٦٨/٥ ...................... يْه» لَ تْ عَ رضَ ينَ عُ ا - أَيِ النَّارَ - حِ آهَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص رَ
٦-٦٩٦/٧ .................... الِيب» يْئًا فِيهِ تَصَ يْتِهِ شَ كُ فِي بَ تْرُ ن ْيَ «أَنَّ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص لَمْ يَكُ
٦-٦٠١/٧ ............................................. « رٍ فَ انَ فِي سَ ملسو هيلع هللا ىلصكَ «أَنَّ النَّبِيَّ
٦-٤٧٨/٧ .................................... « ادُ هَ انَ الْجِ ا كَ طِعُ مَ نْقَ ةَ الَ تَ رَ جْ «إِنَّ الْهِ
٣٦٦/٩ ......................................... « بُغُونَ  الَ يَصْ ارَ النَّصَ ودَ وَ «إِنَّ الْيَهُ
١٠٠/٩ ..................................... ا» لِهَ ا فِي أَوَّ افِيَتُهَ عِلَ عَ هِ جُ ذِ مْ هَ تَكُ «إِنَّ أُمَّ
٦٠/٨ ................................... « لِينَ جَّ حَ را مُ ةِ غُ يَامَ مَ الْقِ وْ نَ يَ وْ عَ دْ تِي يُ «إِنَّ أُمَّ
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٤-٣٤٢/٥ ............................ « هُ ا اللَّ اهَ تْ إِنْ نَجَّ رَ نَذَ رَ فَ كِبَتِ الْبَحْ ةً رَ أَ رَ «أَنَّ امْ
١-٧٧٤/٣ ...........................« رٍ بَتِهِ أَبُو بَكْ حْ صُ الِهِ وَ لَيَّ فِي مَ نَّ النَّاسِ عَ «إِنَّ أَمَ
٦-٢٠٨/٧ ............... « قَتْ دَّ تَصَ تْ  لَّمَ تَكَ لَوْ  ا  نُّهَ ظُ أَ وَ ا،  هَ سُ فْ نَ تُلِتَتْ  َافْ ي  مِّ َأُ «إِنّ 

كَبَ  وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ يَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ نْ  مِ فِ  رَ الْغُ لَ  أَهْ نَ  وْ اءَ تَرَ يَ نَّةِ  الْجَ لَ  أَهْ «إِنَّ 
١-٢٠٥/٣ ........................................................ « يَّ رِّ الدُّ
٦-١٦١/٧، ١٦٤، ٢٢٩
١-٧٧٥/٣ ............................ « مْ تَهُ نْ تَحْ مْ مَ اهُ لَى لَيَرَ اتِ الْعُ جَ رَ لَ الدَّ «إِنَّ أَهْ
٦-٧٦٢/٧ ........................« ولٍ سُ لُ رَ «أن أهل الموقف يقولون لنوح: أَنْتَ أَوَّ
ت»....... ٦-١٣٩/٧ رَ م لَجَ هِ وعِ مُ نُ فِي دُ فُ يَتِ السُّ تَّى لَو أُجرِ ، حَ ونَ «إِنَّ أَهلَ النَّارِ لَيَبكُ
ولَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص»..................................... ٤-٣٩٢/٥ سُ أَلُوا رَ ةَ سَ كَّ «إِنَّ أَهلَ مَ
١-٥٥٣/٣، ٧٢٠ ........ « هِ بْغِضَ فِي اللَّ ، وتُ هِ بَّ فِي اللَّ انِ أَنْ تُحِ يمَ  اإلِ رَ «إِنَّ أَوثَقَ عُ
٦-١٧٠/٧
٣٠٥/٩ ........................ ا» بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ ا: طُ وجً رُ اتِ خُ يَ لَ اآلْ «إِنَّ أَوَّ
١-١٨/٣ .........................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ى يَ قْضَ لَ النَّاسِ يُ «إِنَّ أَوَّ
٤-٢٢٦/٥
٦-٢٤٠/٧
٢١١/٩-٢١٢
٦-٩٢/٧ ..................« رِ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ةِ الْقَ ورَ لَى صُ نَّةَ عَ لُونَ الْجَ خُ دْ ةٍ يَ رَ مْ لَ زُ «إِنَّ أَوَّ
١-٤١٠/٣، ٦٧٧ ............................ « ةَ انَ مُ األَمَ ونَ مِن دِينِكُ دُ ا تَفقِ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
٢١١/٨ .................................................« مَ لَ لَقَ اللَّه الْقَ ا خَ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
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٢٥٩/٩ ...................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بُ النَّاسُ بِهِ يَ اسَ ا يُحَ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
١-٥١٥/٣ ..................... «: الَ لَهُ قَ ةِ أَن يُ يَامَ ومَ القِ بدُ يَ بُ بِهِ العَ اسَ ا يُحَ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
٤-٦٠٣/٥
١-٢١٦/٣ ........................................ « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ أَلً عَ سْ ا يُ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
٦-٢٢١/٧ ........... « هُ رَ هْ حَ ظَ سَ مَ مَ لَقَ آدَ ا خَ هَ لَمَّ دَ آدَمُگ، إِنَّ اللَّ حَ نْ جَ لَ مَ «إِنَّ أَوَّ
٣٢٩/٨ ..........« ونَ دُ هَ تَشْ الَ يُسْ ونَ وَ دُ هَ يَشْ ، وَ نُونَ تَمَ ؤْ الَ يُ ونُونَ وَ ما يَخُ وْ كُم قَ دَ «إِنَّ بَعْ
٣١٥/٨ ........................ « ةِ ارَ وَّ التِّجَ فُشُ ، وَ ةِ اصَّ لِيمَ الْخَ ةِ تَسْ اعَ يِ السَّ دَ يْنَ يَ «أَنَّ بَ
١-٤٦٤/٣ ..........................................« لَقَكَ وَ خَ هُ هِ نِدا وَ لَ لِلَّ عَ «أَن تَجْ
٣٨/٨
١-٩٣/٣ .........................................« يحٌ حِ يحٌ شَ حِ أَنْتَ صَ قَ وَ دَّ «أَنْ تَصَ
٦-٢٥٤/٧ ............................................... « كَ قْ دُ هَ يَصْ قِ اللَّ دُ «إِنْ تَصْ
٤-٣٠٤/٥ ......................... « يتَ ا اكتَسَ ا إِذَ هَ وَ تَكسُ ، وَ ا طَعِمتَ ا إِذَ هَ «أَن تُطعِمَ
٤-٢٢١،٥١٨/٥ .................... « اهُ رَ نْ تَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُ ، فَ اهُ رَ أَنَّكَ تَ هَ كَ بُدَ اللَّ عْ «أَنْ تَ
٦-٥٤١/٧ ........................................... « هِ رِّ شَ هِ وَ يْرِ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ «أَنْ تُؤْ
٤-٢٠٣/٥ ...................... ى» مَ أَعْ ، وَ عَ رَ أَقْ ، وَ صَ : أَبْرَ ائِيلَ رَ نِي إِسْ ةً فِي بَ ثَ «إِنَّ ثَالَ
٢٦٣/٨ ................................... « راً ذَ ا أَذً أَوْ قَ مَ هُ بِأَنَّ فِيهِ بَرَ يلَ أَخْ بِرْ «أَنَّ جِ
٦-١٤٣/٧ ................. نُوبِي» ر لِي ذُ بِّ اغفِ : رَ الَ ا قَ هِ إِذَ بدِ بُ مِن عَ بَّكَ لَيَعجَ «إِنَّ رَ
١-١٩٧/٣، ٢٥٥ ...................... « قٍّ يْرِ حَ هِ بِغَ الِ اللَّ ونَ فِي مَ ضُ وَّ تَخَ االً يَ جَ «إِنَّ رِ
٤-٩٤/٥
٨٦/٨
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٤-١٢٣/٥ ................................. « يْفَ ذَ السَّ أَخَ ، فَ ائِمٌ ا نَ أَنَ انِي وَ الً أَتَ جُ «إِنَّ رَ
٦-٦٧٤/٧
٤-٤٢٤/٥ ...............................................« تُ وْ هُ الْمَ رَ ضَ الً حَ جُ «إِنَّ رَ
٣٨٧/١٠ ......................« رٍ بُ نْ دُ بُدِ عَ تَّةَ أَعْ تَقَ سِ نِ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص أّعْ مَ الً فِي زَ «أن رجُ
١-٣٦٥/٣ ............................. « بُوكَ وةِ تَ زْ عَ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص فِي غَ اَن مَ الً كَ «أن رجُ
٢٥٢/٩ ..........................« دَّ رُ مْ يَ لَ مَ فَ لَّ بُولُ فَسَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ رَّ وَ الً مَ «أَنَّ رجُ
١١/١٠ ........................................... « نَ تَأْذَ نَّةِ اسْ لِ الجَ نْ أَهْ الً مِ «أَنَّ رجُ
١-٣٠١/٣ ........................................« ائِيْلَ رَ نِي إِسْ ا فِيْ بَ انَ يْنِ كَ لَ جُ «إِنَّ رَ
٢٥٢/٨ ................ « اءِ مَ يْهِ إِلَى السَّ فَّ رِ كَ ارَ بِظَهْ أَشَ قَى، فَ تَسْ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص اسْ سُ «أَنّ رَ
٤١/٨ ............... « اتِ ذَ وِّ عَ هِ بِالْمُ سِ فْ لَى نَ أُ عَ رَ قْ تَكَى يَ ا اشْ انَ إِذَ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ «أَنّ رَ
٣٢٣/٨ ....................................... « غِ زَ تْلِ الْوَ رَ بِقَ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ سُ «أَنّ رَ
٦-٣٧٣/٧ ..................................... « اةِ عَ صَ لِلرُّ خَّ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ «أَنَّ رَ
٦-٤٥١/٧ ..........................« اءِ بْلَ الْعِشَ مَ قَ هُ النَّوْ رَ كْ انَ يَ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلصكَ سُ «أَنَّ رَ
٩٤/١٠ ......................................... « يَّ اشِ «إن رسول اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص نَعَى النَّجَ
ا»....................................... ١-٥٩/٣ دً هْ دَ إِلَيْنَا عَ هِ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ «إِنَّ رَ
٦-٥٦٤/٧ ..........................« جرِ تَيِ الفَ كعَ ا فِي رَ مَ أ َبِهِ رَ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ «أَنَّ رَ
١-٨٣٨/٣ ............................ « ابِعَ ثِ أَصَ لُ بِثَالَ أْكُ انَ يَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ «أَنَّ رَ
١-١٠٤/٣ ............................... « لَ رَ األَوَّ شْ فَ الْعَ تَكَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص اعْ سُ «إِنَّ رَ
١-٤٢/٣، ٢٩٦ .................................. وعِي» ثَ فِي رُ سِ نَفَ وحَ الْقُدُ «إِنَّ رُ
٤-٣٣٨/٥
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٢١٥/١٠ ........................................« وهُ رُ اضِ نُ حَ نَحْ تُنَا وَ ادِيَ ا بَ رً اهِ «إِنَّ  زَ
٤٠٤/١٠ ................................ ا» هَ ثَالَثً أَلَ اللَّ دَگ سَ اوُ انَ بْنَ دَ يْمَ لَ «إِنَّ سُ
ا».................................. ٣٨١/١٠ قْتَ بِهَ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ تَ أَصْ بَسْ ئْتَ حَ «إِنْ شِ
٣٣/٩ .......................................« أْ ضَّ ئْتَ فَال تَوَ إِنْ شِ أْ، وَ ضَّ تَوَ ئْتَ فَ «إِنْ شِ
٤-١٩٧/٥ .......................... « اتٍ اعَ تَّ سَ مَ سِ لَ عُ القَ فَ الِ لَيَرْ مَ بَ الشِّ احِ «إِنَّ صَ
١٦٥/٨ ..................................... « طْبَتِهِ رَ خُ قِصَ ، وَ لِ جُ ةِ الرَّ الَ «إِنَّ طُولَ صَ
٦-٤٦/٧ ............. « هُ كَ رَ اءَ تَ نْ شَ مَ هُ وَ امَ اءَ صَ نْ شَ مَ ، فَ هِ امِ اللَّ نْ أَيَّ مٌ مِ وْ اءَ يَ ورَ اشُ «إِنَّ عَ
١-٥٤٣/٣ .................................« ةَ لَ انَ إِلَى أَيْ مَّ ثْلُ طُولِهِ مِن عَ هُ مِ ضَ رْ «أَنَّ عَ
٤-٢٠٤/٥ ........................................ « ءِ ظَمِ الْبَالَ عَ عِ اءِ مَ زَ ظَمَ الْجَ «إِنَّ عِ
٦-٥٢/٧ .....................« آنِ رْ وتِهِ بِالقُ فعِ صَ بَبِ رَ نْ سَ أَلَهُ النَّبِيُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ رَ سَ مَ «أَنَّ عُ
٦-٥٩٨/٧ ........................... « ةِ ةِ بِالْغُوطَ مَ لْحَ مَ الْمَ وْ ينَ يَ لِمِ سْ طَاطَ الْمُ «إِنَّ فُسْ
٣٧/٨ .................................. ا» هَ يَامِ صِ ا، وَ تِهَ الَ ةِ صَ ثْرَ نْ كَ رُ مِ كَ ذْ ةَ يُ نَ «إِنَّ فُالَ
١-٦٧٠/٣ ............................ « ائِمٌ لِمٌ قَ سْ ا مُ هَ افِقُ وَ ةً الَ يُ اعَ ةِ لَسَ عَ مُ «إِنَّ فِي الْـجُ
١-٧٢/٣ ..........................................« انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ «إِنَّ فِي الْـجَ
٦-٥٩/٧ ............ ا» هَ طَعُ قْ امٍ الَ يَ ةَ عَ ائَ ا مِ هَ اكِبُ فِي ظِلِّ يرُ الرَّ ةً يَسِ رَ جَ نَّةِ شَ «إِنَّ فِي الْجَ
ا»................................ ١-٧٨/٣ نْ بَاطِنِهَ ا مِ هَ رُ اهِ  ظَ ا يُرَ فً رَ نَّةِ غُ «إِنَّ فِي الْـجَ
٤-٣٩٩/٥
١-٦٢٧/٣ ..................................« ةٍ عَ مُ لَّ جُ ا كُ هَ أْتُونَ ا يَ وقً نَّةِ لَسُ «إِنَّ فِي الْـجَ
١-٨٤٤/٣ ........... « هِ بِيلِ اللَّ ينَ فِي سَ دِ اهِ جَ هُ لِلْمُ ا اللَّ هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ ةَ دَ ائَ نَّةِ مِ «إِنَّ فِي الْجَ
٦-٧٦/٧
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٣٣٠/١٠
٦-٣٦/٧ .............................« اةُ األَنَ مُ وَ لْ : الحِ هُ ا اللَّ مَ بُّهُ تَيْنِ يُحِ لَ صْ «إِنَّ فِيكَ خَ
٤-٥٤/٥ .....................................« ةٌ يلَ مْ فَسِ كُ دِ بِيَدِ أَحَ ةُ وَ اعَ تِ السَّ امَ «إِنْ قَ
٦-٥٦٥/٧ ........................ « االً طُوهُ مَ عْ ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يُ سُ وا رَ دُ عَ ا وَ يْشً رَ «إِنَّ قُ
١-٢٨٣/٣ ................ « نِ مَ حْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ يْنِ مِ بَعَ يْنَ إِصْ ا بَ هَ لَّ مَ كُ نِي آدَ لُوبَ بَ «إِنَّ قُ
٤-٤١٥/٥
٣٥٣/٩ ............................................. « ةُ قَ مُ النَّفَ تْ بِهِ رَ كِ قَصَّ مَ وْ «إنَّ قَ
٢٩٠/١٠ ............................................... بِي» رِ تِ فَاضْ رْ نْتِ نَذَ «إِنْ كُ
٨/٨ ........................« تَهُ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً رِ شْ ا مُ بْرً الَ قَ ، وَ تَهُ سْ ثَاالً إِالَّ طَمَ عَ تِمْ «أَنْ الَ تَدَ
٦-٢٢٦/٧ ........ « يتُ : نُسِّ قُولُ ا يَ إِنَّمَ ، وَ يْتَ كَ يْتَ وَ ةَ كَ يتُ آيَ : نَسِ نُ مِ ؤْ قُولَ المُ «أَنْ الَ يَ
٤-٥٠٠/٥ .............................. « هُ همَ سَ دَ بَدراً وَ هِ ن شَ مَّ لٍ مِ جُ «إِنَّ لَكَ أَجرَ رَ
٢٢١/٩ .......................................................« بْتَ تَسَ ا احْ «إِنَّ لَكَ مَ
٤-٤٣٤/٥ ..................................« ةُ ُمَّ ا األْ تُهَ ينَنَا أَيَّ إِنَّ أَمِ ينًا وَ ةٍ أَمِ لِّ أُمَّ «إِنَّ لِكُ
١-١٩٣/٣ ...................................... « الُ تِي الْمَ فِتْنَةُ أُمَّ ةٍ فِتْنَةً وَ لِّ أُمَّ «إِنَّ لِكُ
٤-٦٢/٥، ٢٣٩، ٣٣٠
١٠٢/٩
٤-٥٤٦/٥ ................................................... يا» ارِ وَ بِيٍّ حَ لِّ نَ «إِنَّ لِكُ
١٥٨/١٠ .................................................... ا» «إن لكل نبي حوضً
١-١٧٦/٣ ..................................... يًا» دٌ نَاجِ انَ أَحَ طَةً لَوْ كَ غْ بْرِ ضَ قَ «إِنَّ لِلْ
٣٤٨
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١-٦٢٦/٣ ................... « ةٍ فَ وَّ جَ ةٍ مُ دَ احِ ةٍ وَ لُؤَ ةً مِن لُؤْ يْمَ نَّةِ لَخَ نِ فِي الجَ مِ ؤْ «إِنَّ لِلمُ
٦-٥٧/٧
٤-٣٣٣،١٠٧/٥، ٤٨٧ « نَّةَ لَ الْجَ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ ا مَ دً احِ ئَةً إِالَّ وَ ا مِ مً عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ هِ تِسْ «إِنَّ لِلَّ
٦-٣١/٧، ١٢٥، ٦٨٧
١-٦٩/٣ ...................................« نَ النَّارِ اءَ مِ تَقَ ةٍ عُ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ هِ فِي كُ «إِنَّ لِلَّ
٨٤/٩ ....................... مى» سَ لٍ مُ هُ بِأَجَ نْدَ لٌّ عِ كُ طَى، وَ ا أَعْ لَهُ مَ ، وَ ذَ ا أَخَ «إِنَّ لِلّه مَ
٤-٢٤٥/٥ ................ « رِ كْ لَ الذِّ ونَ أَهْ سُ تَمِ لْ ، يَ قِ ةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُ الئِكَ هِ مَ «إِنَّ للَّ
ي»............................................. ٤٠/٨ دِ ا أُهْ مَ هِ إِلَى أَيِّ نِ فَ يْ ارَ «إِنَّ لِي جَ
٦-٣٧٨/٧ ................................. « ا النَّاسُ هَ مْ رِّ لَمْ يُحَ هُ وَ ا اللَّ هَ مَ رَّ ةَ حَ كَّ «إِنَّ مَ
٣٣٥/٨
٤-٢٣٧/٥ ........................... « مْ يْكُ لَ تَحُ عَ فْ ا يُ ي، مَ مْ بَعْدِ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ مَّ «إِنَّ مِ
١-١٣٩/٣، ٥٥٨ ...................... ةِ األُولَى» الَمِ النُّبُوَّ نْ كَ كَ النَّاسُ مِ رَ ا أَدْ مَّ «إِنَّ مِ
٤-٣٤٤/٥ ..................... « تِهِ وْ دَ مَ عْ نَاتِهِ بَ سَ حَ لِهِ وَ مَ نْ عَ نَ مِ مِ ؤْ قُ الْمُ لْحَ ا يَ مَّ «إِنَّ مِ
٢٣٩/٩-٢٤٠ .............................. «إن من أشراط الساعة أن يُسلم الرجل»
١-٦٧٨/٣ ............................... « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ نْدَ اللَّه يَ ةِ عِ انَ ظَمِ األَمَ نْ أَعْ «إِنَّ مِ
٣٤٤/١٠ ....................... « ائِرٍ لْطَانٍ جَ نْدَ سُ لٍ عِ دْ ةَ عَ لِمَ ادِ كَ هَ ظَمِ الْجِ نْ أَعْ «إِنَّ مِ
١٤٠/١٠ ....................................... « ةِ عَ مُ مَ الْجُ وْ مْ يَ كُ امِ لِ أَيَّ نْ أَفْضَ «إنَّ مِ
٢٠/٩ .................................. « هِ يْ الِدَ لُ وَ جُ نَ الرَّ لْعَ بَائِرِ أَنْ يَ بَرِ الْكَ نْ أَكْ «إِنَّ مِ
١-٣١٨/٣ ............................. م» لِهِ ورِ أَوَّ ثل أُجُ نَ مِ ا يُعطَوْ ومً تِي قَ «إِنَّ من أُمَّ
٦-٧٣٣/٧ ........................................« هُ رءِ تَركَ مِ المَ سنِ إِسالَ «إِنَّ مِن حُ
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١-٤٢٠/٣ ....................................... ا» الَقً م أَخْ نَكُ سَ كُم أَحْ يَارِ «إِنَّ مِن خِ
١-٣٤١/٣، ٤٢٧ ...................................... « بْرِ امُ الصَّ مْ أَيَّ ائِكُ رَ نْ وَ «إِنْ مِ
١-٥٣١/٣ ........................................ « هُ هِ أَيُّوبَ لَبَثَ بِهِ بَالَؤُ بِيَّ اللَّ «إِنَّ نَ
١٨٦/٩ ............................................... « ةٌ وَ لْ ةٌ حُ رَ ضِ الَ خَ ا الْمَ ذَ «إِنَّ هَ
١-٦٧٠/٣ ................................. « ينَ لِمِ سْ هُ لِلْمُ هُ اللَّ لَ عَ ، جَ يدٍ مُ عِ وْ ا يَ ذَ «إِنَّ هَ
١-٣٤٨/٣ ......................................... ا» هَ رِ بُوْ بْتَلَى فِي قُ ةَ تُ ُمَّ ه األْ ذِ «إِنَّ هَ
٤-٣٦١/٥
٦-٤٧٠/٧
٢٩٩/٨ ................................. « اخُ النَّاسِ سَ يَ أَوْ ا هِ اتِ إِنَّمَ قَ دَ هِ الصَّ ذِ «إِنَّ هَ
٢٧٤/٨ ........................« المِ النَّاسِ نْ كَ ءٌ مِ يْ ا شَ لُح فِيهَ الةَ ال يَصْ هِ الصَّ ذِ «إِنَّ هَ
تِي»....... ٦-١١٩/٧ الَ ا بِصَ هَ رُ نَوِّ هَ يُ إِنَّ اللَّ ا، وَ لِهَ لَى أَهْ ةً عَ لْمَ ةٌ ظُ لُوءَ مْ بُورَ مَ هِ الْقُ ذِ «إِنَّ هَ
٩٤/٩
٦-٤٤٦/٧ ........................................ « مْ وٌّ لَكُ دُ يَ عَ ا هِ هِ النَّارَ إِنَّمَ ذِ «إِنَّ هَ
٦-٢٧١/٧ .................................... « ةِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ تُكَ فِي الدُّ جَ وْ هِ زَ ذِ «إِنَّ هَ
٦-٤٥١/٧ ...........................................« هُ ا اللَّ بُّهَ ةٌ الَ يُحِ عَ جْ هِ ضَ ذِ «إِنَّ هَ
٤-١٩٥/٥ .................................... ا» هَ بَسْ لْ الَ تَ ارِ فَ فَّ نْ ثِيَابِ الْكُ هِ مِ ذِ «إِنَّ هَ
٦-٦٩٨/٧
١٣٨/٨
٣٧٢/٩
تِي»........................................ ٦-٦٩٧/٧ ورِ أُمَّ كُ لَى ذُ امٌ عَ رَ ينِ حَ ذَ «إِنَّ هَ
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١٨٦/١٠ ...............................« اةً ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص شَ سُ تْ إِلَى رَ دَ ةً أَهْ ودِيَّ هُ «أَنَّ يَ
٦-٥٠١/٧ ................................... ي بِي» بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ ا عِ : أَنَ قُولُ «إِنَّ اللَّه  يَ
١-٤٥/٣ .......................................... « هُ قَّ قٍّ حَ لَّ ذِي حَ طَى كُ هَ أَعْ «إِنَّ اللَّ
١-٢١٦/٣، ٥١٥ .......................... «: ةِ يَامَ مَ القِ وْ بْدِ يَ لُ لِلعَ وْ قُ الَى يَ عَ هَ  تَ «إِن اللَّ
٦-٢٢٣/٧ .....« كَ جْ وِّ أُزَ ، وَ دْكَ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ : أَلَمْ أُكْ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدِ يَ عَ قُولُ لِلْ الَى يَ عَ هَ تَ «أنَّ اللَّ
ا»........................................... ١-٢٦٨/٣ بْدً : إِنَّ عَ قُولُ الَى يَ عَ هَ تَ «إِنَّ اللَّ
١-٧٧٩/٣ ................................... « بِهِ لْ قَ انِهِ وَ لَى لِسَ قَّ عَ لَ الْـحَ عَ هَ جَ «إِنَّ اللَّ
١-٦٨٣/٣ ............................. « هِ قِ لْ نْ خَ غَ مِ رَ ا فَ تَّى إِذَ لْقَ حَ لَقَ الْـخَ هَ خَ «إِنَّ اللَّ
٦-٨٧/٧ ......... « مْ ائِهِ آبَ بِ  الَ أَصْ فِي  مْ  هُ وَ ا  لَهَ مْ  هُ قَ لَ خَ الً  هْ أَ نَّةِ  لِلْجَ لَقَ  خَ هَ  اللَّ «إِنَّ 
١-٨٠١/٣ ............................... « هُ نْدَ ا عِ يْنَ مَ بَ يَا وَ نْ يْنَ الدُّ ا بَ بْدً يَّرَ عَ هَ خَ «إِنَّ اللَّ
١-٣٩٣/٣ .......................« بِ رْ تُهُ بِالْـحَ نْ دْ آذَ قَ لِيا فَ ادَ لِي وَ نْ عَ : مَ الَ هَ قَ «إِنَّ اللَّ
٥٣٦
٦-٥١٩/٧ .................................. « ءٍ يْ لِّ شَ لَى كُ انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ هَ كَ «إِنَّ اللَّ
ا:»................................................. ٦-٧٣١/٧ ثً م ثَالَ هَ لَكُ رِ هَ كَ «إِنَّ اللَّ
١-١٩٠/٣ ........................................... « نَةً سَ نًا حَ مِ ؤْ ظْلِمُ مُ هَ الَ يَ «إِنَّ اللَّ
١-٤٢٢/٣، ٨٢٣ ................. « نَ النَّاسِ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ مَ انْ لْ بِضُ الْعِ قْ هَ الَ يَ «إِنَّ اللَّ
١-٤٩٨/٣، ٥٠٢ .............................« الِحِ بْدِ الصَّ ةَ لِلعَ جَ رَ عُ الدَّ فَ «إِن اللَّه لَيَرْ
١-٦٦٢/٣ ........................... « لِتْهُ فْ هُ لَمْ يُ ذَ ا أَخَ تَّى إِذَ لِي لِلظَّالِمِ حَ هَ لَيُمْ «إِنَّ اللَّ
١-٥٨١/٣ ...................................... « مُ كْ إِلَيْهِ الْـحُ ، وَ مُ كَ وَ الْـحَ هَ هُ «إِنَّ اللَّ
١-٤٣٨/٣ ............................................... « يْلِ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
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٨-٦-٢٠١٧

٦-٧٤٠/٧ ........................ « نَةٍ ئَةِ سَ لِّ مِ أسِ كُ لَى رَ ةِ عَ هِ األُمَّ ذِ بعَثُ لِهَ هَ يَ «إِنَّ اللَّ
١-٢٤٨/٣ .............................................. « يَّ بْدَ التَّقِ بُّ الْعَ هَ يُحِ «إِنَّ اللَّ
١-١٩٢/٣ ..................................... يَا» نْ نَ الدُّ مِ ؤْ هُ الْـمُ بْدَ مِي عَ هَ يَحْ «إِنَّ اللَّ
١-٧٤٩/٣ .........................« هُ تُرُ سْ يَ هُ وَ نَفَ يْهِ كَ لَ عُ عَ يَضَ ، فَ نَ مِ ؤْ نِي الْـمُ دْ هَ يُ «إِنَّ اللَّ
١-٤٣٧/٣ .................................... « رْ غِ رْ غَ ا لَم يُ بْدِ مَ ةَ العَ بَ وْ بَلُ تَ قْ هَ يَ «إِن اللَّ
١-٧٤٧/٣ ...................................................« لِي لِلظَّالِمِ مْ هَ يُ «إِنَّ اللَّ
٦-٧٧٢/٧ ................................. « طَّلِبْ بدِ المُ ا ابنُ عَ بْ أَنَ ذِ ا النَّبِيُّ الَ كَ «أَنَ
١-٢٥٥/٣، ٢٨٧، ٦٠٤ .........« كِيْنَ رِ شْ رِ الْـمُ هُ يْنَ أَظْ يْمُ بَ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ ءٌ مِ يْ ا بَرِ «أَنَ
٦-١٤٦/٧، ٤٢٠
٢١٥/١٠ .............................................. « ةٍ اقَ لَدِ نَ لَى وَ لُوكَ عَ امِ ا حَ «إِنَّ
٤-١١٤/٥ .........................................« نَّةِ بَضِ الْجَ يمٌ بِبَيْتٍ فِي رَ عِ ا زَ «أَنَ
١٥٥/١٠ ............................................. « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ «أَنَ
٢٠٤
١-٥٤٥/٣ ..............................................« ضِ وْ لَى الحَ م عَ طُكُ رَ ا فَ «أَنَ
«إنا كذلك يضعف لنا البالء»............................................. ١٤٢/١٠

في نِي  لَ عَ فَجَ لْقَ  الَخَ لَقَ  خَ هَ  اللَّ إِنَّ   . طَّلِبِ المُ بْدِ  عَ بنِ  اللَّه  بْدِ  عَ بنُ  دُ  حمّ مُ ا  «أنَ
٣٠٣/٨ ................................................................« هِ قِ لْ يْر خَ  خَ
١٣٧/١٠-١٣٨ ........................................« ثُ بِيَاءِ الَ نُورَ رَ األَنْ شَ عْ ا مَ «إِنَّ
٦-٥٥٢/٧ .......................... « رِ فَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص فِي السَّ سُ بْنَا رَ حِ دْ صَ اللَّه قَ ا وَ «إِنَّ
٢٩٩/٨ .......................... « الَمٍ الَ إسْ لِيَّةٍ وَ اهِ قُ في جَ تَرِ فْ طَّلِبِ الَ نَ نُو المُ بَ «إنا وَ
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١-٦٨٩/٣ ....................................... ا» ذَ كَ نَّةِ هَ افِلُ اليَتِيمِ فِي الجَ كَ ا وَ «أَنَ
١٨٥/٩
١-٤٢٧/٣ ................................... « ثِيرٍ ءٍ كَ وْ ونَ فِي أُنَاسِ سَ الـِحُ «أُنَاسٌ صَ
ا -»............................................... ٤٠٥/١٠ ثً - ثَالَ الَ جَّ مُ الدَّ تُكُ رْ «أَنْذَ
٤-٥٩٠/٥ .......................................... ا» ظْلُومً ا أَوْ مَ الِمً اكَ ظَ رْ أَخَ «انْصُ
٦-١٨٨/٧
٤-٥١٩/٥ ..................................... « مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ مَّ طٍ مِ هْ ةُ رَ ثَ «انْطَلَقَ ثَالَ
٦٠/٩
٤٦١/١٠ .................................... نَى» بِهِ أَدْ لْ انَ فِي قَ نْ كَ جْ مَ رِ أَخْ «انْطَلِقْ فَ
١-١٥٨/٣، ٥١٥ ..........« مْ كُ قَ وْ نْ فَ وا إِلَى مَ نْظُرُ الَ تَ ، وَ مْ نْكُ لَ مِ فَ نْ أسْ وا إِلَى مَ «انْظُرُ
٤-٥٣٨/٥
٢٤٢/٨
١-٣٥٢/٣ ................................. « مْ تِهِ احَ لَ بِسَ نْزِ تَّى تَ لِكَ حَ سْ لَى رِ ذْ عَ فُ «انْ
١١٥/٩
١-٤٢٤/٣ .... « هُ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ادَ هَ مْ إِلَى شَ هُ عُ ادْ ، فَ لِ الكِتَابِ نْ أَهْ ا مِ مً وْ أْتِي قَ «إِنَّكَ تَ
٦-٢٧٧/٧
١١٥/٩
نَا»............................ ١٦٧/٩ بِعَ دْ تَ لٌ قَ جُ ا رَ ذَ هَ ةٍ وَ سَ مْ سَ خَ امِ نَا خَ تَ وْ عَ «إِنَّكَ دَ
١-٣٠٥/٣ ....................................... « ةٍ بَ وْ رُ ضْ الٍ مَ جَ هَ آلِ أَلتِ اللَّ «إِنَّك سَ
٢٠٧/٨ ........................................... « كِ لَنَبِيٌّ مَّ إِنَّ عَ ، وَ بِيٍّ نَةُ نَ «إِنَّكِ البْ
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١-٥٣/٣، ٥٦١ ........................... « هُ بِهِ لَكَ اللَّ يْئًا للَّه ، إِال بَدَّ عَ شَ «إِنَّكَ لَنْ تَدَ
٤-١٥٤/٥
٢٥٢/١٠
٣٩٥/١٠ ....................« اطُ يرَ ا الْقِ ى فِيهَ مَّ ضٌ يُسَ يَ أَرْ هِ رَ وَ صْ ونَ مِ تَحُ تَفْ مْ سَ «إِنَّكُ
١٨٩/١٠ ............................................... « ةً رَ ي أَثَ نَ بَعْدِ وْ قَ تَلْ م سَ «إِنَّكُ
٢٣٣/٨ .............................« طَرِ ارَ المَ تِئخَ اسْ كُم وَ ارِ بَ دِيَ دْ مْ جَ تُ وْ كَ م شَ «إِنَّكُ
١-٥١/٣ ................................... « ةُ كَ مُ الْبَرَ كُ امِ عَ ونَ فِي أَيِّ طَ رُ مْ الَ تَدْ «إِنَّكُ
؟»......................................... ١-٨٣٨/٣ ةُ كَ هِ الْبَرَ ونَ فِي أَيِّ رُ مْ الَ تَدْ «إِنَّكُ
١-٤٦٥/٣ ................... « رِ عْ نَ الشَّ مْ مِ يُنِكُ قُّ فِي أَعْ يَ أَدَ االً هِ مَ لُونَ أَعْ مَ مْ لَتَعْ «إِنَّكُ
٧٦/٨ ...................................... « ينَ لِّ ضِ ةَ الْمُ َئِمَّ تِي األْ لَى أُمَّ افُ عَ ا أَخَ «إِنَّمَ
١-٦٩٤/٣ ............... « نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ َعْ األْ ا  «إِنَّمَ
١-١٧/٣، ٣٥٨
٦-١٩٩/٧، ٣٦٨
٤٥٦/١٠
ا»............................................... ١-٧٩٥/٣ هَ اتِيمِ وَ الُ بِخَ مَ ا األَعْ «إِنَّمَ
٢٨/٩
٢٣٤/١٠ ............................................. « ةِ اعَ جَ نَ الْمَ ةُ مِ اعَ ضَ ا الرَّ «إِنَّمَ
١-٧٢/٣ ........................................................ « نَّةٌ يَامُ جُ ا الصِّ «إِنَّمَ
١-٦٠٣/٣ ................................................ « فِ وْ رُ عْ ةُ بِالمَ ا الطَّاعَ «إِنَّمَ
٦-٣٧/٧ ................................. « مِ لُّ لمُ بِالتَّحَ ا الحِ إِنَّمَ ، وَ لُّمِ ا العِلمُ بِالتَّعَ «إِنَّمَ
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٦-٣٩٢/٧ ................................................... « الْكِيرِ ينَةُ كَ دِ ا الْمَ «إِنَّمَ
١-٦٤٩/٣ .............................................« الِ جَ ائِقُ الرِّ قَ اءُ شَ ا النِّسَ «إِنَّمَ
٢٧٢/٨ .....................................« ونَ نْسَ ، أَنْسى كما تَ ثْلكمْ «إِنَّما أَنا بَشرٌ مِ
١-٤٨٤/٣ .................................... انُوا» مْ كَ هُ مْ أَنَّ بْلَكُ ينَ قَ لَكَ الَّذِ ا أَهْ «إِنَّمَ
٢٩٩/٨ ..................................« دٌ احِ ءٌ وَ يْ طلِبِ شَ نُو المُ بَ مٍ وَ اشِ نُو هَ ا بَ «إنَّمَ
٢٢٦/٩ .......................................... « نِيَتْ لَهُ ا بُ دُ لِمَ اجِ سَ نِيَتِ الْمَ ا بُ «إِنَّمَ
٦-٤٢٢/٧ ..................................................« ايَ رَّ نْ جَ ا مِ هَ كَ رَ ا تَ «إِنَّمَ
١٢٤/١٠ ......................................... ا مثلكم ومثل أهل الكتابين» «إِنَّمَ
١-٣٥٠/٣ ............................................... « ائرٌ نِ طَ مِ ةُ الْمؤْ مَ ا نَسْ «إِنَّمَ
١٤٩/١٠ .................................... « تِهِ ورَ لَى صُ هُ عَ ، لَمْ أَرَ يلُ بْرِ وَ جِ ا هُ «إِنَّمَ
٢٨٥/٩ ...............................................« رٌ شْ عَ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ عَ بَ يَ أَرْ ا هِ «إِنَّمَ
٢٢٦/٩ ........................................« ةِ الَ الصَّ رِ اللَّهک، وَ كْ يَ لِذِ ا هِ «إِنَّمَ
١٤٩/٩، ٣٣٣ ..................................« اءَ مَ حَ بَادِهِ الرُّ نْ عِ مُ اللهُ مِ حَ رْ ا يَ «إِنَّمَ
٦-٣٤٥/٧ ............................. « ةَ رَ بَتْ لَهُ بِنَمِ رِ بَّةِ الَّتِي ضُ لَ فِي القُ زَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص نَ نَّ «أَ
١-٣٢٥/٣، ٤١٨ ............................................« ةَ آتِيَانِ يْلَ انِي اللَّ هُ أَتَ «إِنَّ
٢٧٥/٩ ................................... لُونِي» غَ يْسِ فَشَ بْدِ الْقَ نْ عَ انِي نَاسٌ مِ هُ أَتَ «إِنَّ
١٠٩/٩ .................... « لَتْ حِ رُ تِهِ فَ لَ احِ رَ بِرَ ةِ أَمَ يْفَ لَ ي الْحُ اةِ بِذِ دَ لَّى بِالْغَ ا صَ هُ إِذَ نَّ « أَ
٦-٣٧٣/٧ ............................« أَذِنَ لَهُ ةَ فَ كَّ بِيتَ بِمَ نَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يَ تَأْذَ هُ اسْ نَّ «أَ
١-٧٠٧/٣ ................................ « يَةِ اءِ اللِّحْ فَ إِعْ بِ وَ ارِ وَ اءِ الشَّ فَ رَ بِإِحْ هُ أَمَ نَّ «أَ
١٥٨/١٠ .............................................. « ةٌ ورَ ا سُ لَيَّ آنِفً لَتْ عَ زِ هُ أُنْ «إِنَّ
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٩/٩ ...............................................« ائِيلَ رَ نِي إِسْ نْ بَ الً مِ جُ رَ رَ كَ هُ ذَ نَّ «أَ
٤-٤٣٠/٥ ................................................ ا» ينَهَ بَ ينِي وَ الُ بَ يُحَ هُ سَ «إِنَّ
٢٢٤/٩ ........................ « ظِيمِ هِ الْعَ وذُ بِاللَّ اَل: «أَعُ دَ قَ جِ سْ لَ المَ ا دَخَ انَ إِذَ هُ كَ نَّ «أَ
١-٤٦٦/٣ .................................................. « الَيْتَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ الَ يَ «إِنَّ
١-٢٠٤/٣، ٨٠٤ .................... « نَّةِ نَ الْـجَ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ تَّى يَرَ بِيٌّ حَ بَضْ نَ قْ هُ لَمْ يُ «إِنَّ
٤-١٨٥/٥ ............................ « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ينُ يَ مِ ظِيمُ السَّ لُ الْعَ جُ هُ لَيَأْتِي الرَّ «إِنَّ
٤-٣١٧/٥ .............................................. « اءٌ لَكِنَّهُ دَ اءٍ وَ وَ هُ لَيْسَ بِدَ «إِنَّ
٣١٠/١٠ ............................. « انَ مَ لِ لُقْ وْ عُونَ إِلَى قَ مَ ، أَالَ تَسْ اكَ هُ لَيْسَ بِذَ «إِنَّ
٦-١٠٩/٧ ...................... « اتِلَ قَ تَّى يُ ا حَ هَ عَ تَهُ أَن يَضَ ْمَ ا لَبِسَ ألَ هُ لَيسَ لِنَبِيٍّ إِذَ «إِنَّ
١٣٩/١٠
١-٥٠١/٣ .................................... « رُ فِ تَغْ إِنِّي ألَسْ بِي، وَ لْ لَى قَ انُ عَ هُ لَيُغَ «إِنَّ
٤-٣١/٥
٦-٤٦٥/٧
٢٤٥/٩ ........................................... « مْ يْهِ لَ مَ عَ لَّ بْيَانٍ فَسَ لَى صِ رَّ عَ هُ مَ «ِنَّ
١-٨١/٣ .......................................« فَ رِ نْصَ تَّى يَ امِ حَ مَ عَ اإلِ امَ مَ نْ قَ هُ مَ «إِنَّ
٤-٤٠١/٥
٦-٤٨/٧ ...................... « يهِ لَ هُ عَ عَ اللَّ سَّ اءَ وَ ورَ اشُ ومَ عَ لِهِ يَ لَى أَهْ عَ عَ سَّ نْ وَ هُ مَ نَّ «أَ
٦-٢٧٨/٧ ............................ « بْذةً اءَ نَ لَمَ يِ العُ دَ يْنَ يَ ةِ بَ يَامَ مَ القِ وْ رُ يَ «إِنَّه يُحشَ
١١٢/٨ ................................. « ةٌ امَ نَدَ يٌ وَ زْ ةِ خِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ هَ إِنَّ ، وَ ةٌ انَ ا أَمَ هَ «إِنَّ
٢٦٥/٩ ....................................... « اءِ مَ ابُ السَّ ا أَبْوَ تَحُ فِيهَ فْ ةٌ تُ اعَ ا سَ هَ «إِنَّ
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٤-٢١٠/٥ ......................... ا» ءً زْ تِّينَ جُ سِ ةٍ وَ عَ نيَا بِتِسْ ارِ الدُّ لَى نَ لَتْ عَ «إنها فُضِّ
٦-١١٤/٧ .................................. « لَدٌ ا وَ نْهَ انَ لِي مِ كَ انَتْ وَ كَ انَتْ وَ ا كَ هَ «إِنَّ
٢٣٣/١٠ ............................. « ةِ اعَ ضَ نَ الرَّ ي مِ نَةُ أَخِ ا ابْ هَ لُّ لِي، إِنَّ ا الَ تَحِ هَ «إِنَّ
٩٢/٨ .................................... « لٍ عَ بِالَ مْ مَ قُ اءَ اللَّه، فَ قٌّ إِنْ شَ ا حَ يَ ؤْ ا لَرُ هَ «إِنَّ
٢٩٧/٩ ..................................« اتٍ رَ آيَ شْ ا عَ هَ بْلَ نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ قُ ا لَنْ تَ هَ «إِنَّ
٦-٣٥٧/٧ ............................ « مٍ قْ اءُ سُ فَ شِ ، وَ مٍ امُ طُعْ عَ يَ طَ هِ ، وَ ةٌ كَ بَارَ ا مُ هَ «إِنَّ
١-٧٠٧/٣ ..................................................... « بَ ارِ وَ وا الشَّ كُ «انْهَ
١٣١/١٠ ............................« ءٍ يْ لَى شَ ا عَ ونَ دُ سُ يَحْ – الَ  ودَ مْ – أَي: اليَهُ هُ «إِنَّ
٦-٤٩٢/٧ ..................................... « بِيرٍ نْ كَ انِ مِ بَ ذَّ عَ ا يُ مَ انِ وَ بَ ذَّ ا لَيُعَ مَ «إِنَّهُ
٤٣/٩
٦-٤٢٥/٧ ..................................................... « اءَ جُ النِّسَ وَّ زَ «إِنِّي أَتَ
٩٣/٨ ...............................................« ةَ الْبَادِيَ نَمَ وَ بُّ الْغَ اكَ تُحِ «إنِّي أَرَ
٦-٥٨٨/٧ ............................ « عُونَ مَ ا الَ تَسْ عُ مَ مَ أَسْ ، وَ نَ وْ رَ ا الَ تَ  مَ «إِنِّي أَرَ
٩٣/٩ .................................................... « مْ وَ لَهُ عُ تُ أَنْ أَدْ رْ «إِنِّي أُمِ
١-٥٧١/٣ ......................... « هُ مَ وْ هُ قَ رَ دْ أَنْذَ قَ بِيٍّ إِالَّ وَ نْ نَ ا مِ مَ ، وَ وهُ مُ كُ رُ «إِنِّي أُنْذِ
١٠٥/٩ .................................................. « يْئَيْنِ مْ شَ كْتُ فِيكُ «إِنِّي تَرَ
٦-٥٩٧/٧ ...................... تِي» ادَ سَ نْ تَحتِ وِ عَ مِ تُزِ ودَ الكِتَابِ انْ مُ أَيْتُ عَ «إِنِّي رَ
١-٥٤٢/٣ ...................................... « مْ يْكُ لَ يدٌ عَ هِ ا شَ أَنَ ، وَ مْ طٌ لَكُ رَ «إِنِّي فَ
١-٥٤٤/٣ .......................... ا» مَ هُ دَ ا بَعْ وْ لُّ يْئَيْنِ لَن تَضِ م شَ كْتُ فِيْكُ «إِنِّي قَد تَرَ
٤-٤٩٢/٥
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٦-٤٣٩/٧
٦-١١٤/٧ ................................................... ا» بَّهَ قْتُ حُ زِ دْ رُ «إِنِّي قَ
٤٢/٩، ٢١٣ ................................« رٍ هْ لَى طُ رَ اللَّه إِالَّ عَ كُ تُ أَنْ أَذْ هْ رِ «إِنِّي كَ
قا».................................................... ٢١٤/١٠ ولُ إِالَّ حَ «إِنِّي الَ أَقُ
١٠٠/٩ ................................................... « تَنِ اقِعَ الْفِ وَ  مَ َرَ «إِنِّي ألَ
٢٢٥/٨ .....................................« مْ ائِهِ اءَ آبَ مَ أَسْ مْ وَ هُ اءَ مَ فُ أَسْ رِ َعْ «إِنِّي ألَ
٦-٦٤٠/٧ ............................« دُ ا يَجِ نْهُ مَ بَ عَ هَ ا لَذَ الَهَ ةً لَوْ قَ لِمَ مُ كَ لَ َعْ «إِنِّي ألَ
١-٥١٩/٣ ............................ « اقِطَةً ةَ سَ رَ دُ التَّمْ أَجِ لِي، فَ لِبُ إِلَى أَهْ قَ «إِنِّي ألَنْ
١٥٦/١٠ ........................... تِي» مَ جُ مْ نْ جُ ضُ عَ قُّ األَرْ نْشَ لُ النَّاسِ تَ َوَّ «إِنِّي ألَ
٢١/٩ ......................................................... ا» انً «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّ
١٨٤/١٠ ................................................ ا» هَ بَسَ ا لِتَلْ هَ كَ سُ «إِنِّي لَمْ أَكْ
٩٢/٩ ...................................... ا» وهَ ورُ زُ بُورِ فَ ةِ الْقُ ارَ يَ نْ زِ مْ عَ يْتُكُ هَ «إنِّي نَ
١٩٢/٨ .................. ا» نِيفً ضَ حَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ «إِنِّي وَ
١-٥٤٣/٣ ...................................................« اءِ مَ ومِ السَّ نُجُ «آنِيَتُهُ كَ
١-١٧٦/٣ .............................. « اذٍ عَ دِ بْنِ مُ عْ تِ سَ وْ نِ لِمَ مَ حْ شُ الرَّ رْ تَزَّ عَ «اهْ
١٨٥/١٠ .........................................« ةً لَ غْ ةَ للنَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص بَ لَ لِكُ إِيْ  مَ دَ «أَهْ
ا».......................................................... ١٧٩/٨ مً نْهُ دَ وا عَ يقُ رِ «أَهْ
١١٢/٨ ....................... « قٌ فَّ وَ ، مُ قٌ دِّ تَصَ ، مُ طٌ قْسِ لْطَانٍ مُ ةٌ ذُو سُ ثَ نَّةِ ثَالَ لُ الْجَ «أَهْ
١-٢٣١/٣ ...« هُ اغُ ا دِمَ مَ نْهُ لِي مِ غْ يْنِ يَ لَ نْتَعِلٌ بِنَعْ وَ مُ هُ الِبٍ وَ ا أَبُو طَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نُ أَهْ وَ «أَهْ
٦-٨٩/٧
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١٤٩/٩ .................................« ةَ مَ حْ بِكَ الرَّ لْ نْ قَ عَ اللهُ مِ زَ لِكُ لَكَ أَنْ نَ أَمْ «أَوَ
٢٦٤/٩ .................................. نِّي» أَعِ : فَ الَ ، قَ اكَ وَ ذَ : هُ الَ ؟، قَ لِكَ يْرَ ذَ غَ «أَوْ
١-٦٨٥/٣ .............................................. « مْ عَ : نَ الَتْ ؟»، قَ لْتِ عَ «أَوَ فَ
١-١٩٠/٣، ٧٢٧ ............................. ؟!» طَّابِ ا ابْنَ الْـخَ كٍّ أَنْتَ يَ «أَوَ فِي شَ
٢٤٩/٨ .....................................« مْ يكُ قِ مْ أَنْ يُسْ بَّكُ ىَ رَ سَ ا؟ عَ الُوهَ دْ قَ قَ «أَوْ
٤-٣١٤/٥ ............................................... « مْ عَ : نَ الَ ؟ قَ وَ كِرٌ هُ سْ مُ «أَوَ
٤-٢٨٣/٥ .........................................................« ةُ لْحَ بَ طَ جَ «أَوْ
٦-٧٧٣/٧ .........................................« دٌ ذَ أَحَ ؤْ ا يُ مَ هِ وَ «أُوذِيتُ فِي اللَّ
يْئًا».............................. ٣٤٤/١٠ هِ شَ كْ بِاللَّ رِ لِيلِيملسو هيلع هللا ىلص أَنْ ال تُشْ انِي خَ صَ «أَوْ
١-٧٥/٣ ............................................. « لِيلِيملسو هيلع هللا ىلص  بِثَالَثٍ انِي خَ صَ «أَوْ
٢٦٥/٩
نْ صالحي قومك».. ١-١٣٩/٣، ٧٠٠ الً مِ جُ يِي رَ ا تَستَحْ مَ هَ ، كَ يَ مِن اللَّ تَحِ يكَ أَن تَسْ «أُوصِ
٢٥٠/١٠
٧٩/٩ .......................................« مْ هُ لُونَ ينَ يَ مَّ الَّذِ ابِي، ثُ حَ مْ بِأَصْ يكُ «أُوصِ
١-٦٩٥/٣ ................................. « ةِ الطَّاعَ عِ وَ مْ السَّ هِ وَ  اللَّ مْ بِتَقْوَ يكُ «أُوصِ
٦-٤٤٠/٧
٦-٥٧٣/٧ ........................... بُوا» جَ دْ أَوْ رَ قَ ونَ الْبَحْ زُ غْ تِي يَ نْ أُمَّ يْشٍ مِ لُ جَ «أَوَّ
١-٦٢٤/٣ ............. « رِ ةَ البَدْ رِ لَيْلَ مَ ةِ القَ رَ وْ لَى صُ م عَ تُهُ رَ وْ نَّةَ صُ لِجُ الجَ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ «أَوَّ
١-١٢٢/٣ ......« مِ ةُ فِي النَّوْ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ يِ الرُّ حْ نَ الْوَ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص مِ سُ ئَ بِهِ رَ ا بُدِ لُ مَ «أَوَّ
٢٠٩/٨
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٦٠٣  ،٤٠٩  ،٣٢٣  ،١٤٥  ،٤-٣٧/٥ ..« ةُ الَ : الصَّ ةِ يَامَ ومَ القِ بدُ يَ بُ بِهِ العَ اسَ ا يُحَ لُ مَ «أَوَّ
٤-٣٢٨/٥ ......................... « اءِ مَ ةِ فِي الدِ يَامَ مَ الْقِ وْ يْنَ النَّاسِ يَ ى بَ قْضَ ا يُ لُ مَ «أَوَّ
٣٧١/٩ ................................... «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح»
٤-٧٦/٥، ٢٩٤ .................. يَا» نْ يَاةِ الدُّ مْ فِي الْحَ هُ يِّبَاتُ مْ طَ لَتْ لَهُ جِّ مٌ عُ وْ «أُولَئِكَ قَ
٦-٢٧١/٧ ....................................« ةُ ائِشَ : عَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ «أَيُّ النَّاسِ أَحَ
٢٧/٩ ........................... « هُ لُ مَ نَ عَ سُ حَ هُ وَ رُ مُ الَ عُ نْ طَ : مَ الَ ؟ قَ يْرَ «َيُّ النَّاسِ خَ
١٠٩/٩ .............................................................. « اَ ذَ ادٍ هَ «أيُّ وَ
٥١/٨ ............................................ « اتِ قَ لَى الطُّرُ لُوسَ عَ الْجُ مْ وَ اكُ «إِيَّ
١-٦٠١،٤٨٣/٣ .............« ارِ َنْصَ نْ األْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ اءِ، فَ لَى النِّسَ ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ «إِيَّ
٤-٢٧٠/٥
١٨/٨، ١٣٤ ،١٤٥
١٠٢/٨ .......................... « حِّ مْ بِالشُّ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ ا هَ إِنَّمَ ، فَ حَّ الشُّ مْ وَ اكُ «إِيَّ
٤٧/٩ .................................... « يثِ دِ بُ الْحَ ذَ إِنَّ الظَّنَّ أَكْ ، فَ الظَّنَّ مْ وَ اكُ «إِيَّ
٦-٢٥٢/٧ ..................................................« ائِرِ رَ كَ السَّ رْ شِ اكُم وَ «إِيَّ
١-٤١١/٣ ............................................. « نُوبِ اتِ الذُّ رَ قَّ حَ مُ مْ وَ اكُ «إِيَّ
٤٦٥
٢٤٣/٩ ....................................................« ينَ مِ نَعَّ رَ الْمُ فْ كُ نَّ وَ اكُ «إِيَّ
٦٤/١٠ ............................................ « بٍ ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ يقِ أَيَّ ِ امُ التَّرشْ «أَيَّ
١-١٤٧/٣، ٦٧٨ ............................. « بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إِذَ نَافِقِ ثَالَثٌ ةُ الـمُ «آيَ
٤-١١٣/٥، ٤٦٥
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٣١٢/٩
٤-٣٦٠/٥ ................................................... « بِيثَةُ ا النَّفسُ الخَ تُهَ «أَيَّ
٦-١٩٦/٧ ................................ ا» هَ عَ ا مَ هَ ثْلَ مِ يَا وَ نْ طِيَكَ الدُّ يكَ أَنْ أُعْ ضِ رْ «أَيُ
قا»..... ٦-٢٩٩/٧ نَا حَ بُّ ا رَ نَ دَ عَ ا وَ ا مَ نَ دْ جَ دْ وَ ا قَ إِنَّ ، فَ ولَهُ سُ رَ هَ وَ تُمُ اللَّ عْ مْ أَطَ مْ أَنَّكُ كُ رُّ «أَيَسُ
١-٢٢٠/٣ .................................... « آنِ رْ لُثَ الْقُ أَ ثُ رَ قْ مْ أَنْ يَ كُ دُ زُ أَحَ عْجِ «أَيَ
١-٤٤١/٣ ................................... الِهِ؟» نْ مَ بُّ إِلَيْهِ مِ ثِهِ أَحَ ارِ الُ وَ مْ مَ كُ «أَيُّ
؟»......................................... ١-١٩١/٣ مٍ هَ رْ ا لَهُ بِدِ ذَ بُّ أَنَّ هَ مْ يُحِ كُ «أَيُّ
٤-٧٥/٥، ٢٩٥
١-٨٢٢/٣ ................. « يقِ قِ انَ أَوْ إِلَى الْعَ مٍ إِلَى بُطْحَ وْ لَّ يَ وَ كُ دُ غْ بُّ أَنْ يَ مْ يُحِ كُ «أَيُّ
٤-٣٥٦/٥
٦-٤٦١/٧
١٩/٨
٤-٥١٠/٥ ............................. « تُهُ تَلْ ا قَ ا: أَنَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ الَ كُ ؟ قَ تَلَهُ ا قَ مَ كُ «أَيُّ
٦-٣٠٩/٧
٦-٣٦٤/٧ ...............................« ةٌ أُخرَ جَّ يهِ حِ لَ عَ غَ فَ لَ مَّ بَ جَّ ثُ بِيٍّ حَ ا صَ مَ «أَيُّ
١-٢٦٩/٣ ................................................... « ولِهِ سُ رَ هِ وَ انٌ بِاللَّ «إِيِمَ
٥٣/٩ .................................... «أين المتألي على اللَّه ال يفعل المعروف»
١-٨٠٢/٣ ............................................. ا؟» دً ا غَ ا؟ أَينَ أَنَ دً ا غَ «أَينَ أَنَ
٢٤٧/٩ ....................................................... « : الَ الَ ، قَ نِي لَهُ نْحَ «أَيَ
٤-٥٥١/٥ ..................« مَّ ونَ أَصَ م الَ تَدعُ إِنَّكُ م فَ كُ سِ لَى أَنفُ وا عَ ا النَّاسُ أربَعُ هَ «أَيُّ
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٦٠٦

٨-٦-٢٠١٧

٧٧/١٠
١-١٢١/٣ ..................................................« بْقَ هُ لَمْ يَ ا النَّاسُ إِنَّ هَ «أَيُّ
١-١٣٦/٣، ٢٩٩ ................................« ائِرِ رَ كَ السَّ رْ شِ مْ وَ اكُ ا النَّاسُ إِيَّ هَ «أَيُّ
٦-٢٣٩/٧
١-٢٦٧/٣ .................................« جَّ مُ الْـحَ يْكُ لَ هُ عَ ضَ اللَّ رَ دْ فَ ا النَّاسُ قَ هَ «أَيُّ
١-٨٧/٣ ................................ يِّبًا» بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ هَ طَ ! إِنَّ اللَّ ا النَّاسُ هَ «أَيُّ
٤-٣٢/٥
١-٧٣٦/٣ ...........« ودِ جُ الَ بِالسُّ ، وَ وعِ كُ بِقُونِي بِالرُّ الَ تَسْ مْ فَ كُ امُ ! إِنِّي إِمَ ا النَّاسُ هَ «أَيُّ
٧٦/٨ ........................................ « مْ بْلَكُ ينَ قَ لَكَ الَّذِ ا أَهْ ا النَّاس: إِنَّمَ هَ «أَيُ
١-٨٠٩/٣ ....................................... و» دُ اءَ العَ ا لِقَ نَّوْ تَمَ ، الَ تَ ا النَّاسُ هَ «أَيُّ
٦٨/٩
٦-٣٤٨/٧ ..................................................... ؟» كَ امُّ وَ ذِيكَ هَ ؤْ «أَيُ
٣٠٣/٩ ..................................................... تا» الِ سِ مَ وا بِاألَعْ ادِرُ «بَ
٤-٣٠٠/٥، ٤٤٦ ....................... « ظْلِمِ يْلِ الْمُ طَعِ اللَّ قِ الِ فِتَنًا كَ مَ وا بِاألَعْ ادِرُ «بَ
١٠٠/٩
١-٤٩/٣ ........................................................... « هُ لَكَ كَ اللَّ ارَ «بَ
١-٥٤٩/٣ .................................... نَا» ةِ بَعْضِ يقَ نَا، بِرِ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ هِ تُ مِ اللَّ «بِاسْ
٦-٢٣٤/٧
١٩٢/٨ .............................. « دٍ مَّ حَ آلِ مُ دٍ وَ مَّ حَ نْ مُ بَّلْ مِ قَ مَّ تَ هُ مِ اللَّه، اللَّ «بِاسْ
٦-٤٤٩/٧ ........................................... يَا» وتُ وأَحْ مَّ أَمُ هُ كَ اللَّ مِ «بِاسْ
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٦٠٧

٨-٦-٢٠١٧

٦-٤٤٩/٧ ........................................... نْبِي» عْتُ جَ ضَ بِّ وَ كَ رَ مِ «بِاسْ
٧/٩
٦-١٨٩/٧ .................................... « ةِ الَ امِ الصَّ لَى إِقَ عْتُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ايَ «بَ
٣٩/٨
١-٤٨٣/٣ .................................. يْئًا» هِ شَ وا بِاللَّ كُ رِ لَى أَنْ الَ تُشْ ايِعُونِي عَ «بَ
٨٤/٨
٤٢/٩ .............................................. « يعٌ جِ ا رَ ارٍ لَيْسَ فِيهَ جَ ةِ أَحْ ثَ «بِثَالَ
١٦٣/٩ ..................................... « انِ يزَ نَّ فِي الْمِ لَهُ قَ ا أَثْ سٍ مَ مْ «بخٍ بخٍ لِخَ
١-٩٢/٣ ..................................................... « ابِحٌ الٌ رَ لِكَ مَ ، ذَ «بَخٍ
بًا»...................................... ١-٤٢٧/٣ يْ رِ دُ غَ وْ يَعُ سَ بًا، وَ يْ رِ الَمُ غَ أَ اإلِسْ دَ «بَ
٣٧٩/١٠
١-٦٨٥/٣ ........................................ « اكَ أَخَ تَكَ وَ أُخْ ، وَ أَبَاكَ كَ وَ «بِرَّ أُمَّ
٦-٣٥٤/٧ ..................................... « دٍ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ هُ .. اللَّ هِ مِ اللَّ «بِسْ
١-٥٦٠/٣ .................................« دِ اجِ سَ مِ إِلَى الْـمَ ائِينَ فِي الظُّلَ شَّ رِ الْـمَ «بَشِّ
٤-١٢٨/٥
١٣٤/١٠ ................................................. « نَاءِ ةَ بِالسَّ هِ األُمَّ ذِ رْ هَ «بَشِّ
٤-١٣٠/٥ ....................................................... ا» رَ نَفِّ الَ تُ ا، وَ رَ «بَشِّ
٤-٤٩٧/٥ ......................................... « يبُهُ  تُصِ لَى بَلوَ نَّةِ عَ رهُ بِالجَ «بَشِّ
١-٧٥٧/٣ ............................ يْنًا» ةً عَ يَّ رِ طٍ سَ هْ ةَ رَ رَ شَ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ «بَعَثَ رَ
١٧٥/٨ ................................................ « ينِ اتَ هَ ةَ كَ اعَ السَّ ا وَ «بُعثِتُ أَنَ
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٦٠٨

٨-٦-٢٠١٧

١٦٢/١٠ ................................ «بعثت بجوامع الكلم، ونُصرت بالرعب»
١-١٥٤/٣، ٢٠٧، ٨١٠ ...........................« يْفِ ةِ بِالسَّ اعَ يِ السَّ دَ يْنَ يَ ثْتُ بَ عِ «بُ
نَّا»............................... ١-٨٤٣/٣ يَ عَ ضِ رَ نَا، فَ بَّ ينَا رَ ا لَقِ نَا، أَنَّ مَ وْ نَّا قَ وا عَ لِّغُ «بَ
١-٣٥٥/٣، ٤٢٣ ..............................................« ةً لَو آيَ نِّي وَ ا عَ وْ غُ لِّ «بَ
٢٨٨/٩ .............................. قِي» دَّ ى أَنْ تَصَ سَ إِنَّكِ عَ ، فَ لَكِ ي نَخْ دِّ لَى، فَجُ «بَ
١-٢٦٧/٣ .............................................. « سٍ مْ لَى خَ مُ عَ الَ نِيَ اإلِسْ «بُ
١-٥٨٩/٣
١-٧١٤/٣
٤-٣٣/٥
٦-٢٤٥/٧
٤-٥٠٧/٥ ........... « بِكِتَابِهِ ولِهِ وَ سُ بِرَ هِ وَ افِراً بِاللَّ لِمتُ كَ ا عَ هِ مَ اللَّ نتَ وَ لُ كُ جُ «بِئسَ الرَّ
٦-٦١٢/٧ ............................................. « ةِ لِيمَ امُ الْوَ عَ امُ طَ «بِئْسَ الطَّعَ
«بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت»................................. ٢١٨/٩
١-٣٢٤،٤١٠/٣ ......................................... « كِ رْ يْنَ الشِّ بَ لِ وَ جُ يْنَ الرَّ «بَ
٢٦٣/٩ ..................................................... « الةٌ يْنِ صَ انَ لِّ أَذَ يْنَ كُ «بَ
٦-٦٤٤/٧ .................................. « ظَانِ الْيَقْ يْنَ النَّائِمِ وَ نْدَ الْبَيْتِ بَ ا عِ يْنَا أَنَ «بَ
١-٧٨١/٣ ................... « صٌ مُ مْ قُ يْهِ لَ عَ لَيَّ وَ وا عَ ضُ رِ أَيْتُ النَّاسَ عُ ائِمٌ رَ ا نَ يْنَا أَنَ «بَ
١-٧٨٠/٣ .......................................... « نَّةِ تُنِي فِي الْـجَ أَيْ ، رَ ائِمٌ ا نَ يْنَا أَنَ «بَ
٤-٥٣٢/٥ ....................« ةٍ ابَ حَ ا فِي سَ تً وْ عَ صَ مِ ، فَسَ ضِ َرْ نَ األْ ةٍ مِ الَ لٌ بِفَ جُ يْنَا رَ «بَ
٣٤٤/٨
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٦٠٩

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٤١/٣ ...............................« تَاهُ افَ ا بِنَهرٍ حَ نَّةِ إِذ أَنَ يرُ فِي الـجَ ا أَسِ ا أَنَ ينَمَ «بَ
٦-٤٣٢/٧
٢٥٦/١٠ .......................... رِ -» جْ : فِي الْحِ الَ ا قَ بَّمَ رُ طِيمِ - وَ ا فِي الْحَ ا أَنَ يْنَمَ «بَ
١-٥٣١/٣ .................... « بٍ هَ نْ ذَ ادٌ مِ رَ يْهِ جَ لَ رَّ عَ ا فَخَ انً يَ رْ لُ عُ تَسِ غْ ا أَيُّوبُ يَ يْنَمَ «بَ
١-٢٧/٣ ................................... « طَرُ مُ الْمَ هُ ذَ نَ أَخَ وْ شَّ تَمَ رٍ يَ فَ ةُ نَ ثَ ا ثَالَ يْنَمَ «بَ
٤-٧٠/٥
٤٤/٨ ....................« يقِ لَى الطَّرِ كٍ عَ وْ نَ شَ صْ دَ غُ جَ ، وَ يقٍ ي بِطَرِ شِ لٌ يَمْ جُ ا رَ يْنَمَ «بَ
٤-١٠٤/٥ .................................« هُ سُ فْ بُهُ نَ ةٍ تُعْجِ لَّ ي فِي حُ شِ لٌ يَمْ جُ ا رَ يْنَمَ «بَ
٦-٢٠٠/٧ ....... ا» ايَ غَ نْ بَ هُ بَغِيٌّ مِ أَتْ ، إِذْ رَ هُ الْعَطَشُ تُلُ قْ ادَ يَ ، كَ كِيَّةٍ لْبٌ يُطِيفُ بِرَ ا كَ يْنَمَ «بَ
١-٢٧٠/٣، ٤٥٤ ...................................... « ةِ رَ مْ الْعُ جِّ وَ يْنَ الْـحَ وا بَ ابِعُ «تَ
٦-٣٥٢/٧
١٦/١٠ .................................................... « نَّةُ الْجَ تِ النَّارُ وَ اجَّ «تَحَ
٢٩٥/٩ ................................« مَ تُنَّ النَّوْ دْ ا أَرَ تَّى إِذَ ، حَ نَّ اكُ دَ نْدَ إِحْ ثْنَ عِ دَّ «تَحَ
١-١٠٤/٣ .............................................« رِ تْ رِ فِي الْوِ دْ ةَ الْقَ ا لَيْلَ وْ رَّ «تَحَ
١٨١/١٠ ...................................................... « نَيَّةُ ا بُ ا يَ ذَ لِّيْ بِهَ «تَحَ
٢٥٣/٨ .......................... « ا لِبَطْنٍ رً هْ بَهُ ظَ لَ قَ هُ فَ اءَ دَ لَ رِ وَّ حَ ، وَ ةِ بْلَ لَ إِلَى الْقِ وَّ «تَحَ
٣٠٦/٩ ................................ « مْ هِ اطِيمِ رَ لَى خَ مُ النَّاسَ عَ تَسِ ةُ فَ ابَّ جُ الدَّ رُ «تَخْ

نْذُ  يَ بِهِ فِي النَّارِ مُ مِ رٌ رُ جَ ا حَ ذَ : هَ الَ . قَ مُ لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ هُ وَ نَا: اللَّ لْ : قُ الَ ا؟ قَ ذَ ا هَ ونَ مَ رُ «تَدْ
٦-٨٨/٧ ......................................... « ي فِي النَّارِ وِ هْ وَ يَ هُ ا فَ يفً رِ بْعِينَ خَ سَ
١-١٢٨/٣ ......« يلٍ ارِ مِ دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ونَ مِ تَّى تَكُ لْقِ حَ نَ الْخَ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ سُ يَ مْ نَى الشَّ «تُدْ
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٦١٠

٨-٦-٢٠١٧

٦-١٥٠/٧
١٧٨/٨ ..............................................« لَقُ يُحْ هِ وَ ابِعِ مَ سَ وْ نْهُ يَ بَحُ عَ «تُذْ
١٢٣/١٠ ............................« نْهُ ودُ النَّاسَ عَ ا أَذُ أَنَ ، وَ ضَ وْ تِي الْحَ لَيَّ أُمَّ دُ عَ رِ «تَ
١-٤٠٤/٣ .................................................« لُودَ ودَ الْوَ دُ وا الْوَ جُ وَّ «تَزَ
٦-٤٢٦/٧، ٤٣٠
٢٨٠/٩
١٨٥/٨ ....................................................« بِيَاءِ َنْ اءِ األْ مَ ا بِأَسْ وْ مَّ «تَسَ
٣٤٧/١٠ ................................................... ا» تَلفَ الَ تَخْ ا وَ عَ تَطَاوَ «وَ
٥٤/٨ ................................................ « مَ الَ أُ السَّ رَ قْ تَ ، وَ امَ «تُطْعِمُ الطَّعَ
٢٣٧/٩
٢١٣/٩ ................................ « هِ د بِيَدِ مَّ حَ سِ مُ ي نَفْ الَّذِ وَ ، فَ آنَ رْ وا الْقُ دُ اهَ عَ «تَ
١-٦٦/٣ ..................................................... « آنَ رْ ا الْقُ ذَ وا هَ دُ اهَ عَ «تَ
٣٥٠/١٠
١-٥٩٠/٣ ............................. « الَةَ يْمُ الصَّ قِ تُ يْئًا، وَ كُ بِهِ شَ رِ الَ تُشْ هَ وَ بُدُ اللَّ عْ «تَ
١-٢٦٨/٣ .................................... جِّ - يعني الفريضة» لُوا إِلَى الْـحَ «تَعْجَّ
١-٧٥/٣ .................................. « يسِ مِ الْـخَ نَيْنِ وَ ثْ مَ االِ وْ الُ يَ مَ ضُ األَعْ رَ «تُعْ
٩٩/٩ ............................ ا» ودً ا عُ ودً يرِ عُ صِ الْحَ لُوبِ كَ لَى الْقُ تَنُ عَ ضُ الْفِ رَ «تُعْ
٤-٦٤/٥ ......................... « ةِ يصَ مِ بْدُ الْخَ عَ ، وَ مِ هَ رْ بْدُ الدِّ عَ ينَارِ وَ بْدُ الدِّ «تَعِسَ عَ
٤٨٢
٤-١٦١/٥ .................................... ا» مَ ثْلِهِ ذٌ بِمِ وِّ تَعَ ذَ مُ وَّ عَ ا تَ مَ ا فَ مَ ذْ بِهِ وَّ عَ «تَ
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٨-٦-٢٠١٧

٤٨/٨
٩٩/٩ ...................................................... « تَنِ نَ الْفِ هِ مِ وا بِاللَّ ذُ وَّ «تَعَ
١٩/١٠ .............................................. « ابِ النَّارِ ذَ نْ عَ وا بِاللهِ مِ ذُ وَّ «تَعَ
١-٤٥٢/٣ ......................................... « نَيْنِ ثْ مَ االِ وْ نَّةِ يَ ابُ الجَ تَحُ أَبْوَ فْ «تُ
٢٢٣/٨ .......................................... « ثَرُ النَّاسِ ومُ أَكْ الرُّ ةُ وَ اعَ ومُ السَّ قُ «تَ
٤-٥٥٦/٥ ................ « بِ هَ نَ الذَّ انِ مِ ا، أَمثَالَ األُسطُوَ هَ بِدِ ذَ كَ قِيءُ األَرضُ أَفالَ «تَ
٣٨/١٠
١-٨٠٩/٣ ........ « بِيلِهِ ادُ فِي سَ هَ هُ إِالَّ الْجِ جُ رِ ، الَ يُخْ بِيلِهِ دَ فِي سَ اهَ نْ جَ هُ لِمَ لَ اللَّ فَّ «تَكَ
٣٢٨/١٠
٤-٤٧٧/٥ ................................ « نِّيُّ ا الْجِ هَ طَفُ ، يَخْ قِّ نَ الْحَ ةُ مِ لِمَ «تِلْكَ الْكَ
١-٦٨٨/٣ ............................ « سَ مْ قُبُ الشَّ رْ لِسُ يَ ، يَجْ نَافِقِ الَةُ الْـمُ «تِلْكَ صَ
٤-١٢٨/٥ ............................................ « نِ مِ ؤْ  المُ لُ بُشرَ اجِ «تِلكَ عَ
٦-٢٤١/٧
١-٣٥٧/٣ ............................................ ا» الِهَ : لِمَ عٍ بَ َرْ ةُ ألِ أَ رْ حُ الْمَ نْكَ «تُ
٦-٤٢٩/٧
ابُّوا».......................................................... ١٧٩/١٠ وا تَحَ ادُ هَ «تَ
٢٥٩/٨ ................................... « يْنِ بَ رَ وْ لَى الجَ حَ عَ سَ مَ أَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص وَ ضَّ «تَوَ
٣٢/٩ ....................................................... « كَ لْ ذِكِرِ سِ اغْ أْ وَ ضَّ «تَوَ
١-٨٠٥/٣ ............... « يرٍ عِ نْ شَ ا مِ اعً ودِيٍّ بِثَالَثِينَ صَ هُ نْدَ يَ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ يَ وَ فِّ «تُوُ
٦-٧٣٣/٧ ...................................................« اذُ عَ ا مُ كَ يَ «ثَكِلَتكَ أُمُّ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٦١٢

٨-٦-٢٠١٧

٦-١٤٨/٧ ....« افِرِ سَ ةُ الْمُ وَ عْ دَ ، وَ الِدِ ةُ الْوَ وَ عْ : دَ نَّ كَّ فِيهِ ابَاتٌ الَ شَ تَجَ سْ اتٍ مُ وَ عَ ثُ دَ «ثَالَ
٢٦٩/٩ ................................. ا» انَ نْهَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ اتٍ كَ اعَ ثُ سَ «ثَالَ
١٠٢/١٠
٤-١٧٧/٥ ..................................... « نِ مِ ؤْ لْبُ المُ نَّ قَ يِهْ لَ غِلُ عَ ثٌ الَ يَ «ثَالَ
٨٢/٩
١-٣٩٠/٣، ٥٣٥ « ولُهُ سُ رَ هُ وَ ونَ اللَّ يَكُ نْ  : أَ انِ يمَ ِ اإلْ ةَ  وَ الَ دَ حَ جَ فِيهِ وَ نَّ  كُ نْ  ثٌ مَ «ثَالَ
٦-٢١٠/٧
٤-١٠٤/٥ ............................................« طَاعٌ حٌّ مُ : شُ اتٌ لِكَ هْ ثٌ مُ «ثَالَ
١-٧٧٧/٣ ............... « ةٌ امَ مَ الَ عِ يصٌ وَ مِ ا قَ ، لَيْسَ فِيهَ ولِيَّةٍ حُ ابٍ بِيضٍ سَ ثَة أثْوَ «ثَالَ
١-١٦٦/٣ .................................................... « نَّ يْهِ لَ مُ عَ سِ ةٌ أُقْ ثَ «ثَالَ
٥٧/٩ ............................................... « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ا خَ ةٌ أَنَ ثَ «ثَالَ
٦-٤٢٨/٧ .............................................« مْ هُ نُ وْ هِ عَ لَى اللَّ قٌّ عَ ةٌ حَ ثَ «ثَالَ
٣٢٩/١٠
٤-٣١٥/٥ ........................................ « نَّةَ مُ الْجَ يْهِ لَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ دْ حَ ةٌ قَ ثَ «ثَالَ
١-٧٤٨/٣ .................................... « ادِلُ امُ الْعَ مَ : اإلِ مْ هُ تُ وَ عْ دُّ دَ رَ ةٌ الَ تُ «ثَالثَ
١-٧٣٧،٣٠٠/٣ ................. « مْ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ «ثَالَثَ
٦-٥٥٥/٧
١٣٣/٨
٢٠٠/٩ ............................ « مْ يهِ كِّ زَ الَ يُ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ نْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ ةٌ الَ يَ ثَ «ثَالَ
١٢٨/١٠ ................................................. « نَائِمَ مَّ أَحلَّ اللهُ لَنَا الْغَ «ثُ
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٦١٣

٨-٦-٢٠١٧

١-٣٣٠/٣ ....................................« هِ يُوفِ اللَّ نْ سُ يْفٌ مِ ةَ سَ ايَ ذَ الرَّ مَّ أَخَ «ثُ
٢٣١/٩ ..................................... يَا» نْ اءِ الدُّ مَ يلُ إِلَى السَّ بْرِ عِدَ بِي جِ مَّ صَ «ثُ
١-٧٩١/٣ .. «﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ سُ أَ رَ رَ مَّ قَ «ثُ
٢٥٣/٨ ................................ « رِ سَ َيْ لَى األْ نَ عَ مَ َيْ لَ األْ عَ ، فَجَ هُ اءَ دَ لَبَ رِ مَّ قَ «ثُ
١-٧٣١/٣ .................................« رَ بَ أَدْ ا وَ مَ بَلَ بِهِ أَقْ ، فَ هِ يْ هُ بِيَدَ أْسَ حَ رَ سَ مَّ مَ «ثُ
٣٢٩/٨ ................................ مينَه» هم يَ «ثمَّ يَجيءُ أقوامٌ تَسبِقُ شهادةُ أحدِ
٤-٦١٥/٥ ................................................... ا» يحً هُ رِ لُ اللَّ سِ رْ مَّ يُ «ثُ
٤٠٦/١٠ ................................« رِ مَ بَلِ الْخَ وا إِلَى جَ نْتَهُ تَّى يَ ونَ حَ يرُ مَّ يَسِ «.ثُ
١-٦٦٠/٣ ......................................... « نَّمَ هَ لَى جَ رُ عَ سْ بُ الْجِ رَ مَّ يُضْ «ثُ
٤-١٠٨/٥ ................................ « هِ دِ امِ حَ نْ مَ نِي مِ مُ لْهِ يُ لَيَّ وَ هُ عَ تَحُ اللَّ فْ مَّ يَ «ثُ
١-٢٦٤/٣ .............................« دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ يلُ إِلَى النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص: فَ بْرِ اءَ جِ «جَ
٦-٢٨٥/٧ ............. ؟» مْ رٍ فِيكُ لَ بَدْ ونَ أَهْ دُّ ا تَعُ : مَ الَ قَ يلُ إِلَى النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص فَ بْرِ اءَ جِ «جَ
١-٤٣٩/٣ .................« يِّتٌ إِنَّكَ مَ ، فَ ئْتَ ا شِ دُ عِشْ مَ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ، فَ يلُ برِ اءَ جِ «جَ
٦-١٧٦/٧
١٠٧/٩ ..............................« ابَكَ حَ رْ أَصْ دُ مُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ، فَ يلُ بْرِ نِي جِ اءَ «جَ
٦-٧٧٢/٧ ......................................... « ودٌ جهُ : إِنِّي مَ الَ قَ لٌ فَ جُ هُ رَ اءَ «جَ
٣٢٨/١٠ ................................. « مْ كُ سِ فُ أَنْ مْ وَ الِكُ وَ كِينَ بِأَمْ رِ شْ وا الْمُ دُ اهِ «جَ
٤-٤٦٤/٥ ............................................... « ي لَهُ أَوفِ لَهُ الَّذِ دَّ لَهُ فَ «جُ
ى»....................................... ١-٧٠٧/٣ وا اللِّحَ خُ أَرْ ، وَ بَ ارِ وَ وا الشَّ زُّ «جُ
٣٧٤/٩
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٦١٤

٨-٦-٢٠١٧

٤-٤٧٢/٥ ...................................« يلَ برِ عَ جِ طِيرُ مَ الِبٍ يَ رُ بنُ أَبِي طَ عفَ «جَ
٢٦٠/٨ ........................ « افِرِ سَ نَّ لِلْمُ لَيَالِيَهُ امٍ وَ ةَ أَيَّ ثَ ولُ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  ثَالَ سُ لَ رَ عَ «جَ
٦١/٨ ................................... « اءَ دِ الْمَ ا لَمْ نَجِ ا إِذَ ورً ا لَنَا طَهُ تُهَ بَ رْ عِلَتْ تُ «جُ
٦-١٥١/٧ .......« نَةً عِينَ سَ بَ ا أَرْ لُومٍ قِيَامً عْ ومٍ مَ اتِ يَ يقَ ينَ لِمِ رِ اآلخِ لِينَ وَ هُ األَوَّ عُ اللَّ مَ «َجْ
ا»................................................ ٤٩/١٠ مَ آنِيَتُهُ ، وَ بٍ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ «جَ
٤-١٤١/٥ ..................................... ا» مَ ا فِيهِ مَ ا وَ مَ : آنِيَتُهُ ةٍ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ «جَ
٦-٢٤٦/٧
١-٣١١/٣ ...................................« الطِّيْبُ اءُ وَ يَا: النِّسَ نْ نَ الدُّ بِّبَ إِلَيَّ مِ «حُ
٦-٦٩٩/٧
٩-٣١٠
٦-٢٢/٧ ......................... ا» ا لَهَ : أَنَ يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ دٍ مَّ حَ ةُ إِلَى مُ بَ يَ النَّوْ نْتَهِ تَّى تَ «حَ
٦-١٢٢/٧ ..........................................................« هُ النُّورُ ابُ جَ «حِ
٦-٣٦٦/٧ ........................................................... ا» نْهَ ي عَ جِّ «حُ
نِي»...................................................... ٤-٤٦٥/٥ قَ دَ نِي فَصَ ثَ دَّ «حَ
٤-٤٦٨/٥ ...............................................« انِ يمَ نَ اإلِ هدِ مِ سنُ العَ «حُ
٢٣٧/٩ ......................................... « سٌ مْ لِمِ خَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ «حَ
٤-١٧٧/٥ ........................................ « تٌّ لِمِ سِ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ «حَ
٦-١٨٩/٧
٦-٢٣١/٧
٣٣/٨
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٦١٥

٨-٦-٢٠١٧

٤-٥٨٣/٥ .................... « هُ عَ ضَ يَا إِالَّ وَ نْ نَ الدُّ ءٌ مِ يْ عَ شَ فِ تَ رْ هِ أَنْ الَ يَ لَى اللَّ قٌّ عَ «حَ
١٥٨/١٠ ................................................... ر» هْ ةُ شَ يرَ سِ ي مَ ضِ وْ «حَ
٤-١٢٦/٥ ....................................... « هُ رْ بَشِّ كٍ فَ رِ شْ بْرِ مُ تَ بِقَ رْ رَ ا مَ يْثُمَ «حَ
١-٤٣٣/٣ .................................... « بَ ارِ وَ وا الشَّ فُ كِينَ أَحْ رِ شْ وا الْمُ الِفُ «خَ
٦-٣٤٣/٧
٣٦٦/٩
١-٧٠٧/٣ ...................................... ى» وا اللِّحَ رُ فِّ ، وَ كِينَ رِ شْ وا الـْمُ الِفُ «خَ
٣٧٤/٩
١-٤١٢/٣ ..........................................« نِيْنَ رَ سِ شْ تُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص عَ مْ دَ «خَ
٦-٧٧٠/٧
٦-١٣٣/٧، ٢٧٨ « بَلٍ اذِ بْنِ جَ عَ مُ أَ بِهِ - وَ بَدَ ، - فَ بْدٍ نِ ابْنِ أُمِّ عَ : مِ ةٍ عَ بَ نْ أَرْ آنَ مِ رْ وا الْقُ ذُ «خُ
١٦٢/٩ ............................................................ « مْ نَّتَكُ وا جُ ذُ «خُ
ا»...................... ٣٤٩/٨ ذَ امِي هَ دَ عَ عْ اكُم بَ لِّي الَ أَلقَ م، فعَ كُ كَ نَاسِ نِّي مَ ا عَ وْ ذُ «خُ
٧٣/١٠
٢٣/٩ .................................................... ا» وهَ عُ دَ ا وَ يْهَ لَ ا عَ وا مَ ذُ «خُ
٦-٦٦٥/٧ ..................................................... « وفِ رُ عْ ي بِالْمَ ذِ «خُ
٤-٣٠٥/٥ ................................... « وفِ عرُ كِ بِالمَ لدُ وَ يكِ وَ ا يَكفِ ي مَ ذِ «خُ
٣٠٠/٨ ...................« دَ وَ رٍ أَسْ عْ نْ شَ لٌ مِ حَّ رَ طٌ مُ رْ يْهِ مِ لَ عَ ، وَ اةً دَ جَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص غَ رَ «خَ
٢٥٠/٨ ................................ ا» عً رِّ تَضَ ا، مُ عً اضِ تَوَ الً مُ بْتَذِ جَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص مُ رَ «خَ
٢٥٢/٨ .......................... و» عُ دْ ةِ يَ بْلَ هَ إِلَى الْقِ جَّ تَوَ قِي فَ تَسْ جَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص يَسْ رَ «خَ
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٦١٦

٨-٦-٢٠١٧

٢٥٢/٨ ........................ « طَبَ اءِ، فَخَ قَ تِسْ ولِ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص فِي االسْ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ «خَ
٢٩٧/٩ ........................................ « لَى بَعْضٍ ا عَ هَ اتِ بَعْضُ وجُ اآليَ رُ «خُ
١-٣١٠/٣ ............................................ ي» رِ بَصَ عِي وَ مْ عَ لَكَ سَ شَ «خَ
٢٣٦/٩ ......................................... ا» اعً تُّونَ ذِرَ طُولُهُ سِ مَ وَ هُ آدَ لَقَ اللَّ «خَ
٦-٥٨٥/٧ .............................................. « نْ نُورٍ ةُ مِ ئِكَ الَ لِقَتِ الْمَ «خُ
٦-٤٤٦/٧ ....................................... « ابَ وا األَبْوَ يفُ أَجِ ، وَ وا اآلنِيَةَ رُ مِّ «خَ
١-٧١٤/٣ .................................« بَادِ لَى الْعِ هُ عَ نَّ اللَّ تَبَهُ اتٍ كَ لَوَ سُ صَ مْ «خَ
٣٢٢/٨ ...................................« مِ رَ الْحَ ، وَ لِّ تَلْنَ فِي الْحِ قْ قُ يُ اسِ وَ سٌ فَ مْ «خَ
٦-٤٩٣/٧ ................................. « هُ كِرَ اللَّ وا ذُ ؤُ ا رُ ينَ إِذَ هِ الَّذِ بَادِ اللَّ يَارُ عِ «خِ
وا».................... ٦-٣٢٦/٧ هُ قُ ا فَ مِ إِذَ الَ ِسْ مْ فِي اإلْ كُ يَارُ لِيَّةِ خِ اهِ مْ فِي الْجَ كُ يَارُ «خِ
٤٥/٩
١-٥٩٩/٣ ................................................... « هُ رُ اقِ أَيْسَ دَ يْرُ الصَّ «خَ
٤-٢٦٤/٥ .................................... « مْ هُ لُونَ ينَ يَ مَّ الَّذِ نِي، ثُ رْ يْرُ النَّاسِ قَ «خَ
٦-٥٧٦/٧، ٥٧٧
٤٦٦/١٠
ا».............................. ٤-٢٧٠/٥ هَ رُ ا آخِ هَ رُّ شَ ا وَ لُهَ الِ أَوَّ جَ وفِ الرِّ فُ يرُ صُ «خَ
٦-١١٤/٧ ......................« ةُ يجَ دِ ا خَ ائِهَ يْرُ نِسَ خَ انَ وَ رَ مْ نَةُ عِ مُ ابْ يَ رْ ا مَ ائِهَ يْرُ نِسَ «خَ
١-٦٦٩/٣ ......................................... « سُ مْ يْهِ الشَّ لَ لَعَتْ عَ مٍ طَ وْ يْرُ يَ «خَ
١-٦٤٩/٣ .............................. لِي» َهْ مْ ألِ كُ يْرُ ا خَ أَنَ لِهِ وَ َهْ مْ ألِ كُ يْرُ مْ خَ كُ يْرُ «خَ
٤-٣٠٩/٥
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٦١٧

٨-٦-٢٠١٧

١-٣٦٠/٣، ٥٠٠ ................................. « هُ لَّمَ عَ رآنَ وَ مَ القُ لَّ عَ ن تَ كُم مَ يرُ «خَ
٢٣١/٨
٤-٥٥٧/٥ ..................................« ترٌ لٍ سِ جُ لِرَ ، وَ لٍِ أَجرٌ جُ : لِرَ ةٍ ثَ يلُ لِثَالَ «خَ
١-٤٦٠/٣ ............................................« مْ بْلَكُ مِ قَ اءُ األُمَ مْ دَ «دَبَّ إِلَيْكُ
١-٤٦٥/٣ ...................................... ا» بَطَتْهَ ةٍ رَ رَّ ةٌ النَّارَ فِي هِ أَ رَ لَتِ امْ «دَخَ
١-٥١٨/٣ .......................................... « يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِلَى مَ رِ ا يَ عْ مَ «دَ
٦-٧٥١/٧ ............................................... « نَّمَ هَ ابِ جَ لَى أَبْوَ اةٌ عَ عَ «دُ
١-١٤١/٣ ............................................« انِ يمَ نَ اإلِ يَاءَ مِ إِنَّ الْـحَ هُ فَ عْ «دَ
٢٨٣/١٠ .........................................« يدٍ امُ عِ ا أَيَّ هَ إِنَّ ، فَ رٍ ا بَكْ ا أَبَ ا يَ مَ هُ عْ «دَ
٢٥٨/٨، ٢٦٢ ................... ا» مَ يْهِ لَ حَ عَ سَ مَ ، فَ يْنِ تَ رَ اهِ ا طَ مَ تُهُ لْ خَ ا، فِإنِّي أَدْ مَ هُ عْ «دَ
١-٣٠/٣، ٥٢٦ ......................... و» جُ تَكَ أَرْ مَ حْ مَّ رَ هُ : اللَّ وبِ رُ كْ اتُ الْـمَ وَ عَ «دَ
٤-٣٤٢/٥ ..... « لٌ كَّ وَ لَكٌ مُ هِ مَ أْسِ نْدَ رَ ، عِ ةٌ ابَ تَجَ سْ يْبِ مُ رِ الْغَ يهِ بِظَهْ َخِ لِمِ ألِ سْ ءِ الْمُ رْ ةُ الْمَ وَ «دَعْ
٦-١٩٠/٧
١-٨٨/٣ ....................................... « امِ مَ لَى الْغَ لُ عَ ظْلُومِ تُحمَ ةُ الْـمَ وَ عْ «دَ
٤-٥٨٢/٥
١-٨٩/٣ ............................. « وتِ وَ فِي بَطْنِ الْحُ هُ ا وَ عَ ةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَ وَ عْ «دَ
٤-٢٧٨/٥
٦-٥١٨/٧ ...............................« اءٍ نْ مَ الً مِ جْ لِهِ سَ وْ لَى بَ وا عَ يقُ رِ أَهْ ، وَ وهُ عُ «دَ
٦-٣٠٦/٧ ............................ « تِلَ ئِذٍ إِالَّ قُ ومَ لٌ يَ جُ نهُ رَ بَ مِ رِ ا شَ مَ م، فَ وهُ عُ «دَ
١-٣٩٤/٣ ................................... با» هِ رَ يَ بِاللَّ ضِ نْ رَ انِ مَ يمَ ِ مَ اإلْ عْ اقَ طَ «ذَ
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يمُ گ».................................................... ٤-٥٣٨/٥ اهِ اكَ إِبرَ «ذَ
٤-١٢٨/٥ ................................ « ةِ رَّ انِبِ الْحَ ضَ لِي فِي جَ رَ يلُ عَ بْرِ اكَ جِ «ذَ
١-٥٦٢/٣ ....................................... « يْهِ نَ يْطَانُ فِي أُذُ الَ الشَّ لٌ بَ جُ اكَ رَ «ذَ
٤-٣٨٧/٥
١-٨٠٢/٣ .................................... « رُ لَكِ فِ تَغْ أَسْ ، فَ يٌّ ا حَ أَنَ انَ وَ اكِ لَوْ كَ «ذَ
٢٢٦/١٠ ........................................... « نَيْنِ عِ تالَ يْنَ المُ يقُ بَ رِ مُ التَّفْ اكُ «ذَ
٣٢٢/٨ ..................... « عَ دَ فْ رَ الضِّ كَ ذَ اء، وَ وَ ولِ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص دَ سُ نْدَ رَ بِيبٌ عِ رَ طَ كَ «ذَ
٣٢٦/٨ ............................................ ا» اجً لُ دَجَ أْكُ أَيْتُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ «رَ
٢٨٧/٨ ............................................ « عاً بِّ تَرَ لِّي مُ أَيْتُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص يُصَ «رَ
١-٨٤٠/٣ ........................................... « اءَ بَّ تَتَبَّعُ الدُّ أَيْتُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص يَ «رَ
١-٥٨٥/٣ .........................« ابَ لُ التُّرَ نْقُ وَ يَ هُ قِ وَ نْدَ مَ الْـخَ وْ أَيْتُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص يَ «رَ
١-٣١٣/٣ ....................................« هِ رِ دْ فِيْ صَ لِّي وَ أَيْتُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص  يُصَ «رَ
بِطًا»............................................ ٦-٥٨٩/٧ نهَ گ مُ يلَ برِ أَيتُ جِ «رَ
٦-٥٨٩/٧ ...................................... ى» نْتَهَ ةِ الْمُ رَ دْ نْدَ سِ يلَ عِ بْرِ أَيْتُ جِ «رَ
٢٥٨/٨ .................. « يْهِ فَّ لَى خُ حَ عَ سَ مَ أَ وَ ضَّ مَّ تَوَ ، ثُ هِ بَالَ بْدِ اللَّ يرَ بْنَ عَ رِ أَيْتُ جَ «رَ
٦-٦٣٥/٧ .............................« يلَ برِ عَ جِ طِيرُ مَ الِبِ يَ رَ بنَ أَبِي طَ عفَ أَيتُ جَ «رَ
١-١٢٥/٣ ........................................«  النَّائِمُ ا يَرَ ةٍ فِيمَ اتَ لَيْلَ أَيْتُ ذَ «رَ
٢٠٩/١٠ .................................« يَانٍ حِ ةٍ إِضْ ولَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  فِي لَيْلَ سُ أَيْتُ رَ «رَ
٦-٤٨١/٧ ..........................................« تَاكُ سْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ اللَّ سُ أَيْتُ رَ «رَ
٦-١٨٣/٧ ..... « اءِ نَ البُكَ ى مِ حَ يزِ الرَّ أَزِ يزٌ كَ هِ أَزِ رِ دْ فِي صَ لِّي وَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يُصَ سُ أَيتُ رَ «رَ
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١-٧٣٢/٣ .................... « يْهِ لَ جْ ابِعَ رِ لُكُ أَصَ دْ أَ يَ ضَّ ا تَوَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ أَيْتُ رَ «رَ
٤-٥٠٥/٥ ......« هُ اءَ دَ عَ رِ ضَ وَ لِّي فَ وَ يُصَ هُ اءَ إِلىَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص وَ يْطٍ جَ عَ بَةَ بْنَ أَبِي مُ قْ أَيْتُ عُ «رَ
٦-٤٧٦/٧ ....................................« ةَ كَّ نْ مَ رُ مِ اجِ نَامِ أَنِّي أُهَ أَيْتُ فِي الْمَ «رَ
٩٨/٨ .......................« هُ رَّ َبَ لَى اللَّه ألَ مَ عَ سَ ، لَوْ أَقْ ابِ َبْوَ فُوعٍ بِاألْ دْ عَثَ مَ بَّ أَشْ «رُ
٦-٦٥١/٧ ... « رْ كُ الَ تَمْ رْ لِي وَ كُ امْ ، وَ لَيَّ رْ عَ نْصُ الَ تَ نِي وَ رْ انْصُ ، وَ لَيَّ الَ تُعِنْ عَ نِّي وَ بِّ أَعِ «رَ
٦-٤٦٤/٧ ...................... ي» رِ افِي فِي أَمْ رَ إِسْ لِي وَ هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ لِي خَ فِ بِّ اغْ «رَ
١-٥٠١/٣ ............................................... « لَيَّ تُبْ عَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ «رَ
٦-٦٩١/٧
١-٩٧/٣ ................................. « وعُ هِ إِالَّ الْـجُ يَامِ نْ صِ ائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِ بَّ صَ «رُ
ا»............................. ٦٤/٩ يْهَ لَ ا عَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ يْرٌ مِ بِيلِ اللّه خَ مٍ فِي سَ وْ بَاطُ يَ «رِ
٣٣٠/١٠
٦-٣٥٦/٧ ............................................... « نَةً سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فِي الدُّ بَّ «رَ
٢٣٥/٨ ...................« ابِ عَ نَ الشِّ عْبٍ مِ لٌ فِي شِ جُ رَ ، وَ الِهِ مَ هِ وَ دَ بِنَفسِ اَهَ لٌ جَ جُ «رَ
ا»................................. ١-٤٤٥/٣ عً بَ رِ أَرْ بْلَ العَصْ لَّى قَ ا صَ ءً رَ هُ امْ مَ اللَّ حِ «رَ
٢٦٢/٩
٤-٢٠٤/٥ ...........« الِدِ طِ الْوَ خَ بِّ فِي سَ طُ الرَّ خَ سَ ، وَ الِدِ ى الْوَ ضَ بِّ فِي رِ ى الرَّ ضَ «رِ
٦-٢٠٦/٧
٦-٢٠٤/٧ .....................................« هُ فُ مَ أَنْ غِ مَّ رَ هُ ثُ فُ مَ أَنْ غِ مَّ رَ هُ ثُ فُ مَ أَنْ غِ «رَ
٦-٣٦٤/٧ ........................... « ظَ تَيْقِ سْ تَّى يَ نِ النَّائِمِ حَ : عَ ةٍ ثَ نْ ثَالَ مُ عَ لَ فِعَ الْقَ «رُ
١-٤٤٥/٣، ٥٦١ ............................ ا» ا فِيْهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ يْرٌ مِ رِ خَ جْ تَا الفَ عَ كْ «رَ
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٦-٥٦٤/٧ ................................... « ةً رَّ ينَ مَ رِ شْ عِ ا وَ عً بَ قْتُ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص أَرْ مَ «رَ
١-٣٧٥/٣ ............................................. « رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ «زَ
٦-١١٣/٧، ٥٠٢ ....................... ي» سِ لَى نَفْ يتُ عَ شِ دْ خَ لُونِي، لَقَ مِّ لُونِي زَ مِّ «زَ
٤-٣٧٢/٥ ........................ « هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ ةٌ يَ امَ رَ كَ : نِعِمَّ وَ الَ قَ ، فَ نَتَكَ نِي ابْ جْ وِّ «زَ
٢٠٦/٩
٤-١٠٢/٥ ........................................... « مُ كُ رُ كِّ ا تُذَ هَ إِنَّ بُورَ فَ وا الْقُ ورُ «زُ
٦-٣٣٩/٧
٨/١٠ ............................. ا؟» هَ لَى إِثْرِ مْ عَ هُ اؤُ ذَ ا غِ مَ : فَ الَ ، قَ بِدِ النُّونِ ةُ كَ ادَ يَ «زِ
٢١٤/٩ .................................................. « مْ اتِكُ وَ آنَ بِأصْ رْ ا القُ نوُ يِّ «زَ
١-٤٩٥/٣ ............................ ؟» لَةً نْزِ نَّةِ مَ لِ الجَ نَى أَهْ ا أَدْ : مَ هُ بَّ ى رَ سَ وْ أَلَ مُ «سَ
٤-٤٦٠/٥
٦-٩٤/٧
١-٧٠٠/٣ ............. ي» رِ فَ بَصَ رِ نِي أَنْ أَصْ رَ أَمَ ةِ؟ فَ اءَ جَ نْ نَظَرِ الْفُ أَلْتُ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص عَ «سَ
٤٣/٨
٦-٤٥٠/٧ ................................ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص؟» سُ رِ رَ تْ نْ وِ ةَ عَ ائِشَ أَلْتُ عَ «سَ
٤-٣٣٠/٥ ...................................... « رٌ فْ قِتَالُهُ كُ وقٌ وَ لِمِ فُسُ سْ بَابُ الْمُ «سِ
٦-٤٦٣/٧ .......................... « أَتُوبُ إِلَيْهِ هَ وَ رُ اللَّ فِ تَغْ هِ أَسْ دِ مْ بِحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ «سُ
٨١/١٠ .................................. « هُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ، وَ هِ دُ لِلَّ مْ الْحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ «سُ
٦-٤٦٣/٧ ............. « آنَ رْ لُ الْقُ تَأَوَّ رْ لِي، يَ فِ مَّ اغْ هُ كَ اللَّ دِ مْ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ «سُ
٢١/٨ ..................................... « هِ بْرِ وَ فِي قَ هُ نَّ وَ هُ رُ بْدِ أَجْ عَ ي لِلْ رِ بْعٌ يَجْ «سَ
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٣٨٢/١٠
١-٢١/٣، ١٢٧ ........................« هُ مَ  ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ وْ ، يَ هِ مُ اللَّه فِي ظِلِّ هُ ظِلُّ ةٌ يُ بْعَ «سَ
٤-٦٨/٥، ٢٨٥، ٥٢١
٦-١٨٢/٧
٢٧/٨، ١١٢
٢٥١/١٠
٦-٥٩٨/٧ ....................... « تَ وْ مَ رَ ضْ رِ حَ نْ بَحْ ةِ مِ يَامَ مِ الْقِ وْ بْلَ يَ ارٌ قَ جُ نَ رُ تَخْ «سَ
٣٩/٩ ....................................« مَ نِي آدَ اتِ بَ رَ وْ عَ نِّ وَ يُنِ الْجِ يْنَ أَعْ ا بَ تْرُ مَ «سَ
٤-١٤٩/٥ ........................................ « مُ هْ ةِ السَّ الَ لِ فِي الصَّ جُ ةُ الرَّ تْرَ «سُ
١-٥٤٦/٣ ............................................. « ةً يدَ دِ ةً شَ رَ ي أَثَ نَ بَعْدِ وْ تَرَ «سَ
٢٢٢/٨ ......... « مْ ائِكُ رَ نْ وَ وا مِ دُ مْ عَ هُ تُمْ وَ نْ ونَ أَ زُ تَغْ نًا فَ ا آمِ لْحً ومَ صُ ونَ الرُّ الِحُ تُصَ «سَ
١٠١/٩ ................................... « ائِمِ نَ الْقَ يْرٌ مِ ا خَ دُ فِيهَ اعِ ونُ فِتْنَةٌ الْقَ تَكُ «سَ
٤-١٣٨/٥ .................... « نَّةَ ا الْجَ دً لُ أَحَ خِ دْ هُ الَ يُ إِنَّ وا، فَ رُ أَبْشِ بُوا، وَ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ «سَ
٦-٧٧/٧
٢٨٧/٨ .......« هُ ودُ يْهِ نَعُ لَ نَا عَ لْ خَ دَ ، فَ نُ مَ هُ األَيْ قُّ شَ شِ حِ ، فَجُ سٍ رَ نْ فَ طَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص عَ قَ «سَ
٦-١٣٤/٧ .............................................................« طَهْ لْ تُعْ «سَ
١-٢٠٥/٣ ..................................... « ألُكَ هِ أَسْ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ لْ «سَ
٣٩٦/١٠ ..................................... « دُ عْ ا بَ ، أَمَّ دَ بَعَ الهُ نَ اتَّ لَى مِ مٌ عَ الَ «سَ
١-٦٠٧/٣، ٦٤٢ ........................................« افِيَةَ العَ وَ وَ فْ هَ العَ ا اللَّ وْ لُ «سَ
٢٤/١٠
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١-٨٢٣/٣ .................................................. ا» افِعً ا نَ لْمً هَ عِ لُوا اللَّ «سَ
٤-١٩٨/٥ .................................« هُ اءَ رَ لٌ وَ جُ الَ رَ ، قَ هُ دَ مِ نْ حَ هُ لِمَ عَ اللَّ مِ «سَ
٣٠٩/٨ ......................... بِ بِالطُّور» رِ غْ أُ فِي المَ رَ قْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ اللَّ معْتُ رسُ «سَ
٢٩٢/٨ .............. « ا أَبَداً مَ هُ عُ دَ نْ يَ كُ َنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَمْ يَ تَيْنِ ألِ عَ كْ ا رَ هَ بْلَ رِ قَ جْ نَّةُ الفَ «سُ
٦-٥٠٠/٧ ..................................................« مْ كُ رِ نْ أَمْ مْ مِ لَ لَكُ هُ «سَ
٢٣٠/٨ ........................« الَةِ نْ تَمامِ الصَّ فِ مِ ةَ الصَّ يَ وِ إِنَّ تَسْ مْ فَ كُ وفَ فُ وا صُ وُّ «سَ
٧٣/٩ ............................... « نَانِ اثُ األَسْ دَ مٌ أَحْ وْ انِ قَ مَ رِ الزَّ جُ فِي آخِ رُ يَخْ «سَ
١-١١١/٣، ٥٠٣ ..........« بِّي الَ إِلَهَ إِال أَنْتَ مَّ أَنْتَ رَ هُ : اللَّ قُولَ ارِ أَنْ تَ فَ تِغْ يِّدُ االسْ «سَ
٤-٣٨١/٥
١-١٠٨/٣ .................................................... « انُ دَ مْ ا جُ ذَ وا هَ يرُ «سِ
١٥٧/٨ ................« تَيْنِ  الطَّائِفَ دَ نِي إِحْ دَ عَ دْ وَ الَى قَ عَ إِنَّ اللَّه تَ وا، فَ رُ أَبْشِ وا وَ يرُ «سِ
٦-٥٩٦/٧ ............................. « ةً نَّدَ جَ ا مُ نُودً ونُوا جُ رُ إِلَى أَنْ تَكُ يرُ األَمْ يَصِ «سَ
١٠٩/٩ ................................. « الثَّجُّ جُّ وَ : الْعَ الَ لُ ؟ قَ جِّ أَفْضَ ئِلَ أَيُّ الْحَ «سُ
ام».......... ٤٠٣/١٠ رَ دُ الحَ جِ سْ : المَ الَ ؟ قَ لَ ضِ أَوَّ عَ فِي األَرْ ضِ دٍ وُ جِ سْ : أَيُّ مَ ئِلَ «سُ
٦-٥٥٨/٧ ...............................« الِعٌ بْنٌ خَ جُ ، وَ الِعٌ حٌّ هَ : شُ لٍ جُ ا فِي رَ رُّ مَ «شَ
١-٣٩٩/٣ ..................................« نَّةُ مُ الْـجَ كُ دَ عِ وْ إِنَّ مَ ، فَ رٍ اسِ ا آلَ يَ ا يَ بْرً «صَ
٢٩٢/٨ ...... « هِ هُ اللَّ بَضَ تَّى قَ تَيْنِ حَ عَ كْ لَى رَ دْ عَ زِ مْ يَ لَ رِ فَ فَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص فِي السَّ سُ بْتُ رَ حِ «صَ
٦-٢٦٠/٧ .........................................................« انُ لْمَ قَ سَ دَ «صَ
١-٢٣٧/٣ ....................................... « بِّ بَ الرَّ ضَ ئُ غَ رِّ تُطْفِ ةُ السِّ قَ دَ «صَ
٦-٢٨٥/٧ .................................. « اءِ الثَّالِثَةِ مَ دِ السَّ دَ نْ مَ لِكَ مِ ، ذَ قْتَ دَ «صَ
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٦-٥٣/٧ ....................................................« وبٌ ذُ وَ كَ هُ كَ وَ قَ دَ «صَ
الة».................................. ٢٧٠/٩ نِ الصَّ رْ عَ مَّ أَقْصِ ، ثُ بْحِ الةَ الصُّ لِّ صَ «صَ
٢٩٠/٨ ..... « فَضَ ودَكَ أَخْ جُ لْ سُ عَ اجْ اءً وَ ئْ  إِيمَ مِ أَوْ إالَّ فَ تَطَعْتَ وِ ضِ إِنِ اسْ لَى األَرْ لَّ عَ «صَ
٢٨٦/٨، ٢٨٨ .......« نْبٍ لَى جَ عَ تَطِعْ فَ إِنْ لَمْ تَسْ ا، فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ إِنْ لَمْ تَسْ ا، فَ ائِمً لِّ قَ «صَ
١١٠/١٠
١-٥٩٣/٣ ..... « وقِهِ فِي سُ ، وَ يْتِهِ الَتِهِ فِي بَ لَى صَ عَّفُ عَ ةِ تُضَ اعَ مَ لِ فِي الْـجَ جُ الَةُ الرَّ «صَ
١-٨٠/٣ ................................................. ثْنَى» ثْنَى، مَ يْلِ مَ الَةُ اللَّ «صَ
٢٦٧/٩
٤٠٤/١٠ ........................ « اتٍ لَوَ عِ صَ بَ نْ أَرْ لُ مِ ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ الةٌ فِي مَ «صَ
٦-٣٩٠،٣٧٩/٧ .......... « اهُ وَ ا سِ ةٍ فِيمَ الَ نْ أَلْفِ صَ لُ مِ ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ فِي مَ الَ «صَ
١-٦٠/٣ ................................. « ينِ الْيَقِ دِ وَ هْ ةِ بِالزُّ ُمَّ هِ األْ ذِ لِ هَ رُ أَوَّ لَحَ أَمْ «صَ
٤-٣٨٠/٥
٢٦٨/٩ ..............................................« مْ يُوتِكُ ا النَّاسُ فِي بُ هَ لُّوا أَيُّ «صَ
٢٦٢/٩ ...................................................... « بِ رِ غْ بْلَ الْمَ ا قَ وْ لَّ «صَ
لِّي»............................................ ١-٧٣٠/٣ ونِي أُصَ تُمُ أَيْ ا رَ مَ لُّوا كَ «صَ
٤-٣٧/٥، ١٤٥
١٥٣/٩
٦-٧٧٤/٧ ........................................... ر» جْ ةَ الفَ الَ م صَ وْ اَتَ يَ لَّى ذَ «صَ
١٠٥/١٠ ......................... « دِ جِ سْ يهِ فِي المَ أَخِ اءَ وَ يْضَ يْلِ بِنْ بَ هَ لَى سُ لَّى عَ «صَ
١-٧٩/٣ ..............................« ةَ رَ تَتَحَ الْبَقَ افْ ةٍ فَ اتَ لَيْلَ عَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص ذَ يْتُ مَ لَّ «صَ
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٦٢٤

٨-٦-٢٠١٧

٦-٥٥٤/٧ .................................. « وءِ عَ السُّ ارِ صَ وفِ تَقِي مَ رُ عْ نَائِعُ الْمَ «صَ
١-٦٠٢/٣، ٧١٧، ٧٤٧ ..« رِ نَابِ البَقَ أَذْ يَاطٌ كَ م سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ مَ هُ لِ النَّارِ لَم أَرَ انِ مِن أَهْ نْفَ «صِ
٤-١٩٠/٥
١٩/٨، ١٣٥،١٢٨
١-٨١٥/٣ .........« هُ دَ عْ نَةَ الَّتِي بَ رَ السَّ فِّ كَ هِ أَنْ يُ لَى اللَّ بُ عَ تَسِ : إِنِّي أَحْ ةَ فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ «صِ
٥٥/١٠
٦-٥٦/٧ .........« ثٍ ةُ ثَالَ يرَ سِ هِ مَ دِ لْ لَظُ جِ غِ ، وَ دٍ ثْلُ أُحُ افِرِ مِ افِرِ أَوْ نَابُ الْكَ سُ الْكَ رْ «ضِ
٦-٥٦/٧ ......... ا» اعً بْعُونَ ذِرَ هِ سَ دِ لْ ضُ جِ رْ عَ ، وَ دٍ ثْلُ أُحُ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ افِرِ يَ سُ الْكَ رْ «ضِ
١-١٥٤/٣ .... ا» ثً ثَالَ هِ  اللَّ مِ  بِاسْ  : لْ قُ وَ كَ  دِ سَ جَ نْ  مِ لَّمَ  أَ تَ ي  الَّذِ لَى  عَ كَ  دَ يَ عْ  «ضَ
٤-١٦٣/٥
٦-٦٧/٧، ٢٣٤
٤-١٧٤/٥ .............................« نَيْنِ امُ االثْ عَ طَ ، وَ نَيْنِ فِي االثْ دِ يَكْ احِ امُ الْوَ عَ «طَ
١٩١/١٠
١-٧٣٠/٣ .................................... « لِمٍ سْ لِّ مُ لَى كُ ةٌ عَ يضَ رِ مِ فَ لْ لَبُ الْعِ «طَ
١٢٠/٨
١١١/٨ ....................................... « لِمٍ سْ لِّ مُ لَى كُ ةٌ عَ يضَ رِ مِ فَ لْ «طَلَب الْعِ
٤-٢٨٣/٥ ................................................« بَهُ ى نَحْ نْ قَضَ مَّ ةُ مِ لْحَ «طَ
٦-٥٩٦/٧ ............................................ « امِ ، طُوبَى لِلشَّ امِ «طُوبَى لِلشَّ
١-٥٢٤/٣ .................................. « يْرٌ هُ خَ لَّ هُ كُ رَ ، إِنَّ أَمْ نِ مِ ؤْ رِ الْـمُ بًا ألَمْ جَ «عَ
٦-٥٤٣/٧
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٦٢٥

٨-٦-٢٠١٧

٤-١٨٠/٥ ........................ « يْطُ هَ هُ الرُّ عَ مَ أَيتُ النَّبِيَّ وَ رَ ، فَ مُ لَيَّ األُمَ ت عَ ضَ رِ «عُ
١٢٢/١٠
٢٦٥/١٠ ..............................................« اَلنَّارُ نَّةُ وَ لَيَّ الجَ ت عَ ضَ رِ «عُ
١-٧٠٦/٣ .......................................................« ةِ طْرَ نَ الفِ رٌ مِ شْ «عَ
٣٢٧/٩
اهُ؟».............................................. ٤-١٥٨/٥ مْ أَخَ كُ دُ تُلُ أَحَ قْ مَ يَ الَ «عَ
١-٣٥٨/٣ ...................................« نِيْنَ بْعِ سِ ةَ ابْنَ سَ الَ بِيَّ الصَّ ا الْصَّ وْ لِّمُ «عَ
٦-٣٨٩/٧ ............................................« ةٌ ئِكَ الَ ينَةِ مَ دِ ابِ الْمَ قَ لَى أَنْ «عَ
٤٤/٨ .............................. ولَ اللَّه» سُ ا رَ انَ اللَّه يَ بْحَ االَ سُ قَ ا، فَ مَ لِكُ سْ لَى رِ «عَ
ا».................................... ٢٧٣/٩ مَ هُ ائِصُ رَ دُ فَ عُ رْ ا تَ مَ يءَ بَهِ ا فَجِ مَ لَيَّ بِهِ «عَ
٢٣٩/٩ ......................................... « مُ الَ لَى أَبِيكَ السَّ عَ مُ وَ الَ يْكَ السَّ لَ «عَ
١-٧٢/٣ ............................................« لَ لَهُ دْ هُ الَ عِ إِنَّ مِ فَ وْ يْكَ بِالصَّ لَ «عَ
٢٦٠/٩ ..........................« ةً دَ جْ دُ لِلَّه سَ جُ إِنَّكَ الَ تَسْ ودِ، فَ جُ ةِ السُّ ثْرَ يْكَ بِكَ لَ «عَ
٦-١٤٤/٧ ..............................« يْلِ  بِاللَّ ضَ تُطْوَ َرْ إِنَّ األْ ةِ فَ لْجَ مْ بِالدُّ يْكُ لَ «عَ
٢٦٤/١٠
٣٠٧/٩ ............................................................« امِ مْ بِالشَّ يْكُ لَ «عَ
١-٤١٧/٣ ..... « نَّةِ ي إِلَى الْجَ دِ هْ إِنَّ الْبِرَّ يَ ، وَ ي إِلَى الْبِرِّ دِ هْ قَ يَ دْ إِنَّ الصِّ دقِ فَ م بِالصِّ ليْكُ «عَ
٤-١١٤/٥
٦-٢٠١/٧
وا».... ٦-١٩٩/٧ ضُّ عَ ا وَ وا بِهَ كُ سَّ ، تَمَ ينَ دِ اشِ ينَ الرَّ يِّ دِ هْ اءِ المَ فَ لَ نَّةِ الخُ سُ نَّتِي، وَ م بِسُ يْكُ لَ «عَ
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٦٢٦

٨-٦-٢٠١٧

٨٨/٩
١-٧٨/٣، ٣٧٢ .....................« مْ بْلَكُ ينَ قَ الِحِ أَبُ الصَّ هُ دَ إِنَّ يْلِ فَ يَامِ اللَّ مْ بِقِ يْكُ لَ «عَ
٤-٤٠٠/٥
٦-٣٤١/٧ .................................. « يسِ دِ التَّقْ لِيلِ وَ التَّهْ بِيحِ وَ نَّ بِالتَّسْ يْكُ لَ «عَ
٤-٢٧١/٥ ............................................... « يقِ اتِ الطَّرِ افَّ نَّ بِحَ لَيكُ «عَ
١٣٧/٨
٣٣٥/٨ .........................................« ورٍ بْرُ يْعٍ مَ لُّ بَ كُ هِ وَ لِ بِيَدِ جُ لُ الرَّ مَ «عَ
١٧٩/٨ ............................................... « انِ أَتَ افَ كَ انِ مُ اتَ نِ الْغُالمِ شَ «عَ
١-١٦٠/٣ ............................ « اكِبِ ادِ الرَّ ثْلُ زَ مْ مِ كُ دَ فِي أَحَ هُ يَكْ نَّ دَ إِلَيَّ أَ هِ «عَ
٤-٧٧/٥
١-٢٨/٣ ........................ « هِ اللَّ يَةِ  شْ خَ نْ  مِ تْ  بَكَ يْنٌ  عَ  ، النَّارُ ا  مَ هُ سُّ تَمَ الَ  يْنَانِ  «عَ
٦-١٥٩/٧
٦٦/٩
١٧٨/٩ ................................ « تَلِمٍ حْ لِّ مُ لَى كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ مِ الْجُ وْ لُ يَ سْ «غُ
٦-٤٤٧/٧ ........................................... « اءَ قَ وا السِّ كُ أَوْ ، وَ اءَ نَ ِ طُّوا اإلْ «غَ
٦-٦٢/٧ ... ؟» نُ ؟ أَلَستَ تَحزَ بُ ؟ أَلَستَ تَنصَ ضُ ، أَلَستَ تَمرَ ا بَكرٍ ا أَبَ هُ لَكَ يَ رَ اللَّ فَ «غَ
١-٧٩٨/٣ ......................... « يْنَ بَكَ ةُ وَ وَ احَ النَّسْ ، فَصَ بِيعِ ا الرَّ ا أَبَ يْكَ يَ لَ لِبْنَا عَ «غُ
٣٦٧/٩ .........................................................« ءٍ يْ ا بِشَ ذَ وا هَ يِّرُ «غَ
٤-٦٣/٥ ................. « مْ يْكُ لَ ى عَ شَ رَ أَخْ قْ هِ الَ الْفَ اللَّ وَ ، فَ مْ كُ رُّ ا يَسُ لُوا مَ أَمِّ وا وَ رُ أَبْشِ «فَ
٦-٢٣٥/٧ .................. « لِمْ : أَسْ الَ لَهُ قَ هِ فَ أْسِ نْدَ رَ دَ عِ عَ قَ ، فَ هُ ودُ عُ اهُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ أَتَ «فَ
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٦٢٧

٨-٦-٢٠١٧

٦-٧٢١/٧ ............................................. « اءَ وا النِّسَ قُ اتَّ يَا وَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ «فَ
٤-١١٤/٥ ..........................................« اهُ فَ تَلْقٍ لِقَ سْ لٍ مُ جُ لَى رَ يْنَا عَ أَتَ «فَ
١٧٦/٩ ....................................... « ةَ الَ عِي الصَّ دَ تُكِ فَ يْضَ بَلَتْ حَ ا أَقْ إِذَ «فَ
٦-٤٠٩/٧ ........................................ لُّوا» لِكَ فَصَ نْ ذَ يْئًا مِ تُمْ شَ أَيْ ا رَ إِذَ «فَ
٦-٤١٠/٧ ............................ « هِ رِ وا إِلَى ذِكْ عُ زَ افْ ، فَ لِكَ نْ ذَ يْئًا مِ تُمْ شَ أَيْ ا رَ إِذَ «فَ
٦-٤١٠/٧ ............................................ « هَ وا اللَّ عُ ادْ ا فَ مَ وهُ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ «فَ
٦-٩٣/٧ ........ « نَّةِ لَى الْجَ أَعْ نَّةِ وَ طُ الْجَ سَ هُ أَوْ إِنَّ ، فَ سَ وْ دَ رْ لُوهُ الْفِ هَ فَسَ أَلْتُمُ اللَّ ا سَ إِذَ «فَ
٢٢٤/٩ ................................................« بَرُ هُ أَكْ : اللَّ نُ ذِّ ؤَ الَ الْمُ ا قَ إِذَ «فَ
٦-٤٧/٧ ..................... « عَ مَ التَّاسِ نَا الْيَوْ مْ هُ صُ اءَ اللَّ بِلُ إِنْ شَ قْ امُ الْمُ انَ الْعَ ا كَ إِذَ «فَ
٢٥٤/٨ ..................................... « يْنِ تَ دَ جْ دْ سَ جُ يَسْ لْ ، فَ مْ كُ دُ يَ أَحَ ا نَسِ إِذَ «فَ
٦-٤١٠/٧ .................................................. لِيَا» نْجَ تَّى يَ وا حَ رُ كُ اذْ «فَ
٢٢٢/٨ ................................................. ا» هَ لَّ قَ كُ رَ لْ تِلْكَ الْفِ تَزِ اعْ «فَ
٢٦١/١٠ ................. « سَ مْ اتِ الْخَ لَوَ طِيَ الصَّ ا: أُعْ ثً ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص ثَالَ سُ طِي رَ أُعْ «فَ
١٨٣/١٠ ..................................... « نِ مْ نَ األَقِطِ والسَّ لَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص مِ أَكَ «فَ
٤-٣٠٨/٥ ..............« ونَ هُ رَ نْ تَكْ مْ مَ كُ شَ رُ الَ يُوطِئْنَ فُ : فَ مْ ائِكُ لَى نِسَ مْ عَ كُ قُّ ا حَ أَمَّ «فَ
١٦٠/١٠ ...............................« أَلُونَ نِّي تُسْ عَ ، وَ تَنُونَ فْ بِي تُ ، فَ بْرِ ا فِتْنَةُ الْقَ أَمَّ «فَ
٤-١٥٤/٥ .................................. « هُ أْسَ طِّيَ رَ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نُغَ سُ ا رَ نَ رَ أَمَ «فَ
١١٦/٩ ............................................ « رٍ دْ سِ اءٍ وَ لَ بِمَ تَسِ نِي أَنْ أَغْ رَ أَمَ «فَ
١٨٠/٩ ............................................... «فأمرها بالغسل لكل صالة»
١-٧٨٦/٣ .......................................... « هِ يثِ كِتَابُ اللَّ دِ يْرَ الْـحَ إِنَّ خَ «فَ
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٦٢٨

٨-٦-٢٠١٧

٣٢٤/٩
١-١٢٣/٣ .............................................. « هُ رَ كْ ا يَ مْ مَ كُ دُ أَ أَحَ إِنْ رَ «فَ
١-٣٩٨/٣ ............................................ « بْرِ امَ الصَّ مْ أَيَّ ائِكُ رَ نْ وَ إِنَّ مِ «فَ
١-٦١٢/٣ ......................... بِّي» ا لِرَ دً اجِ عُ سَ أَقَ ، فَ شِ رْ تَ العَ آتِي تَحْ أَنْطَلِقُ فَ «فَ
١-٤٨٢/٣ ......................................... « رِ ثْلِ التَّنُّوْ لَى مِ يْنَا عَ أَتَ نَا فَ قْ انْطَلَ «فَ
١٩٣/٩ ..................................... مك» هْ ، أَوْ سَ هُ تَلَ اءَ قَ ي الْمَ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ «فَ
٦-٤٧٦/٧ ........................................... « وجِ رُ دْ أُذِنَ لِي فِي الْخُ إِنِّي قَ «فَ
١-١٧٥/٣ ........................................... « ظَةَ يْ رَ نِي قُ ارَ إِلَى بَ أَشَ ؟ فَ أَيْنَ «فَ
٦-٥٩٩/٧ ...............................................« تَالِ قِ ونَ لِلْ عِدُّ مْ يُ ا هُ بَيْنَمَ «فَ
٦-٥٩٩/٧ ....................... « مَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ هُ الْمَ ، إِذْ بَعَثَ اللَّ لِكَ ذَ وَ كَ ا هُ بَيْنَمَ «فَ
١-٧٣/٣ ........................« الَةُ ا الصَّ هَ رُ فِّ هِ، تُكَ ارِ جَ الِهِ وَ مَ لِهِ وَ لِ فِي أَهْ جُ «فِتْنَةُ الرَّ
٣٢/٩ ........................................................... لِّي» صَ ئِي وَ ضَّ تَوَ «فَ
ا».......... ٦-٣٠٢/٧ يرً طَّلِبِ أَسِ بْدِ الْمُ بَّاسِ بْنِ عَ يرٌ بِالْعَ ارِ قَصِ َنْصَ نَ األْ لٌ مِ جُ اءَ رَ «فَجَ
٢٣٧/٨ .......................... « سِ مْ بُ الشَّ اجِ ا حَ ينَ بَدَ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص حِ سُ جَ رَ رَ «فَخَ
نِي النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص»....... ٢٥٢/٩ عْ يَ بَُعِه وَ ةً بِأُصْ ارَ : إِشَ الَ هُ إِالَّ قَ لَمُ : والَ أَعْ الَ ةً، َقَ ارَ دَّ إِلَيَّ إِشَ رَ «فَ
٢٣٨/٩ ................................. « رٌ شْ الَ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص: عَ قَ ، فَ لَسَ مَّ جَ ليْهِ ثُ دَّ عَ رَ «فَ
١-٣٧٥/٣ ..................................... « طْرِ اةَ الفِ كَ لُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص زَ وْ سُ ضَ رَ رَ «فَ
٦٠/١٠ ...........................................« تُهُ اقَ الَتْ بِهِ نَ مَ و فَ عُ دْ هِ يَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ «فَ
٢٨٧/١٠ .....................................« فُّ امِ الدُّ رَ لِ والحَ الَ يْنَ الحَ ا بَ لُ مَ «فَصْ
٦-٣٢٨/٧ ...............................................« ابِدِ لَى الْعَ الِمِ عَ لُ الْعَ «فَضْ
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١-٥١٨/٣ ................................ « ةِ بَادَ لِ العِ نْ فَضْ لُ العِلمِ أحبُّ إِلَيَّ مِ «فَضْ
٦-٣٢٨/٧
٢٠٣/٨ .................. « امِ ائِرِ الطَّعَ لَى سَ يدِ عَ لِ الثَّرِ ضْ فَ اءِ كَ لَى النِّسَ ةَ عَ ائِشَ لُ عَ «فَضْ
١٥٣/١٠ ............................................. « تٍّ بِيَاءِ بِسِ لَى األَنْ لْتُ عَ «فُضِّ
١٢١/١٠ ...............................................« ثٍ لَى النَّاسِ بِثَالَ نَا عَ لْ «فُضِّ
٢٢٥/١٠ ...................... « هُ ذَ فَ أَنْ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ نْدَ رَ ث تَطْلِيقاتٍ عِ ا ثَالَ هَ قَ طَلَّ «فَ
٤-٣٩٥/٥ ....... « يَكَ بُّ أَنْ أُرِ يلُگ: أَتُحِ بْرِ الَ لَهُ جِ قَ : فَ الَ لُوا، قَ عَ فَ ءِ وَ الَ ؤُ لَ بِي هَ عَ «فَ
٦-١٦/٧ ........« يْرٌ لَكَ وَ خَ هُ دْتَ فَ إِنْ زِ ئْتَ فَ ا شِ : مَ الَ ، قَ بُعَ : الرُّ لْتُ ، قُ ئْتَ ا شِ : مَ الَ قَ «فَ
١-٨٣٥/٣ ................« ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ يْ لِّ شَ نْ كُ ، مِ قِيكَ هِ أَرْ مِ اللَّ : بِاسْ الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ قَ «فَ
٢٠٤/٨ ............. « ةَ دَ وْ مَ سَ وْ يَ ا وَ هَ مَ وْ ، يَ يْنِ مَ وْ ةَ يَ ائِشَ مُ لِعَ قْسِ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  يَ سُ انَ رَ كَ «فَ
٤-٣١٣/٥ ..................... «َةَ نَاد الَ امَ الصَّ ا أَقَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  إِذَ سُ نَادِي رَ انَ  مُ كَ «فَ
١-٧٩٩/٣ .................... « هُ اتِلْ : قَ الَ نِي؟ قَ لَ اَتَ أَيْتَ إِنْ قَ : أَرَ الَ ، قَ الَكَ طِهِ مَ الَ  تُعْ «فَ
٢٣٢/٩ ...................................................... « اصَ الَ قِصَ ةَ وَ الَ دِيَ «فَ
١-٥١/٣ ................................................ « قِينَ رِّ تَفَ لُونَ مُ أكُ مْ تَ لَّكُ عَ لَ «فَ
١-٨٣٩/٣ ............« مْ كُ امِ عَ لَى طَ وا عَ عُ تَمِ اجْ : فَ الَ . قَ مْ عَ الُوا: نَ ؟ قَ ونَ قُ تَرِ فْ مْ تَ لَّكُ عَ لَ «فَ

 O  N  M   ﴿  : ةِ اآليَ هِ  ذِ بِهَ يلُ  برِ جِ لَ  زَ نَ تَّى  حَ يئًا  شَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  يهِ  لَ عَ دَّ  رُ يَ لَم  «فَ
١-٢٠٣/٣ ...................................................... «﴾P
مَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص»........... ٢٢١/١٠ تَبَسَّ ، فَ هُ رَ كَ ذَ ، فَ مْ هُ اؤُ مْ نِسَ لِبُهُ غْ مٍ تَ وْ لَى قَ نَا عَ مْ دِ ا قَ لَمَّ «فَ
٢٧٨/٨ ......................................... « ابِ وَ  ٰذلِكَ إلَى الصَّ رَ يَنْظُرْ أَحْ لْ «فَ
٩٩/١٠ ....................................................... لُّوا» تُمْ فَصَ كْ رَ ا أَدْ مَ «فَ
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١١٠/٩ .................................... « بةِ قَ ةَ العَ رَ مْ ى جَ مَ تَّى رَ بيَة حَ كَ التَّلْ رَ ا تَ مَ «فَ
ا».......................... ٢٠٧/٨ نْهَ ا مِ هَ مِ وْ لَى قَ ةً عَ كَ رَ ظَمَ بَ اَنَتْ أَعْ ةً كَ أَ رَ نَا امْ أَيْ ا رَ مَ «فَ
٤-٥٠/٥ ............... « نِيَّتُهُ لتَأتِهِ مَ ، فَ نَّةَ لَ الْجَ خَ دُ يَ ، وَ نِ النَّارِ حَ عَ زَ حْ زَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ «فَ
٦-١٧٧/٧
١-٣٧٧/٣ ................................« بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ الَةِ فَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ مَ «فَ
٣٣٢/٨ .............................. « هُ ذُ أْخُ الَ يَ يْئاً فَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ يتُ لَهُ مِ نْ قَضَ «فمَ
٤-٥٠٦/٥ .......................... الَ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص : النَّار» قَ ؟ فَ دُ مَّ حَ بْيَةِ يا مُ نْ لِلصِّ مَ «فَ
٣٤١/٨ ......................................... « كْ لَهُ فِيهِ بَارَ هِ يُ قِّ االً بِحَ ذْ مَ أْخُ نْ يَ مَ «فَ
؟!»................................. ٦-٤٩٥/٧ ولُهُ سُ رَ هُ وَ لِ اللَّ دِ عْ لُ إِنْ لَمْ يَ دِ عْ نْ يَ مَ «فَ
٦-٢٢٢/٧ ..................................... « ودِ هُ الشُّ رَ بِالكِتَابِ وَ ئِذٍ أُمِ مِ وْ نْ يَ مِ «فَ
٤-٣٤٤/٥ ..............................« مْ عَ : نَ الَ ا؟ قَ نْهَ قْتُ عَ دَّ رٌ إِنْ تَصَ ا أَجْ لْ لَهَ هَ «فَ
٤-٢٣٣/٥ ................................ ا؟» نْهَ قْتُ بِهِ عَ دَّ ءٌ إِنْ تَصَ يْ ا شَ هَ عُ نْفَ ل يَ «فَهَ
٦-٤٣٠/٧ ........................................ ؟» بُكَ عِ تُالَ ا وَ بُهَ عِ ةً تُالَ يَ ارِ الَّ جَ هَ «فَ
١٨٣/١٠ ...............................« يَنْظُرَ هِ فَ يْتِ أُمِّ يْتِ أَبِيهِ أَوْ بَ لَسَ فِي بَ الَّ جَ هَ «فَ
١-٥٨٤/٣، ٦٥٢ .......................... ا» دً احِ الً وَ جُ هُ بِكَ رَ يَ اللَّ دِ هْ هِ ألَنْ يَ اللَّ وَ «فَ
٤-١٨٠/٥
٤-٧٥/٥ ............................................« مْ يْكُ لَ ى عَ شَ رَ أَخْ قْ ا الْفَ هِ مَ اللَّ وَ «فَ
٦-٥٩٠/٧ ........................... « ةِ ابِعَ اءِ السَّ مَ ي فِي السَّ ورِ الَّذِ عمُ «فِي البَيتِ المَ
١-٥٤٩/٣ ....................................« اءٍ لِّ دَ نْ كُ اءً مِ فَ اءِ شِ دَ وْ بَّةِ السَّ «فِي الْـحَ
لَى»..................................................... ٦-٤٨١/٧ َعْ فِيقِ األْ «فِي الرَّ
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١-٤٧٦/٣ ................................... « قَذفٌ سخٌ وَ مَ سفٌ وَ ةِ خَ هِ األُمَّ ذِ «فِي هَ
٤-٤١٢/٥
٢٣٩/٩ ............................ ا» ائِمً قِظُ نَ وْ ا الَ يُ لِيمً مُ تَسْ لِّ يُسَ ، فَ يْلِ نَ اللَّ يءُ مِ يَجِ «فَ
٦-١١٩/٧ ..........« هُ نُورَ عْطَى  يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ فَ  ، مْ الِهِ مَ أَعْ رِ  دْ قَ لَى  عَ مْ  هُ نُورَ مْ  طِيهِ يُعْ «فَ
٣٤١/٩ .................................................... : انْطِقِي» انِهِ كَ الُ ألَرْ يُقَ «فَ
٦-٧٤٨/٧ ...................................... « مَ رَّ ا حَ هَ لَمَّ ، إِنَّ اللَّ ودَ هُ الَيَهُ اَتَل اللَّ «قَ
٢٩٢/١٠
٢٩٢/١٠ ................................« ومُ حُ مُ الشُّ يْهِ لَ تْ عَ مَ رِّ ، حُ ودَ هُ الْيَهُ اتَلَ اللَّ «قَ
١-٤٥٤/٣ ................... « ةٌ ارَ فَّ لِمُ كَ سْ ابُ بِهِ المُ ا يُصَ لِّ مَ فِي كُ وا، فَ دُ دِّ سَ ا وَ وْ بُ ارِ «قَ
٤-٢٣٢/٥، ٥٦٢
٢١٣/٨ .......................... لِّي» ولَ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ سُ أَيْتُ رَ : لَئِنْ رَ لٍ هْ الَ أَبُو جَ «قَ
٢١٢/٨ ...................... ؟» مْ كُ رِ هُ يْنَ أَظْ هُ بَ هَ جْ دٌ وَ مَّ حَ رُ مُ فِّ عَ لْ يُ : هَ لٍ هْ الَ أَبُو جَ «قَ
٦-١٩٥/٧ ...... « نٌ الَ أُذُ ، وَ أَتْ يْنٌ رَ ا الَ عَ ، مَ ينَ الِحِ بَادِي الصَّ دْتُ لِعِ دَ الى: أَعْ هُ تَعَ الَ اللَّ «قَ
٤-٤٤١/٥ ............. ونِي» رُّ تَضُ ي فَ رِّ وا ضَ بْلُغُ مْ لَنْ تَ بَادِي: إِنَّكُ ا عِ الَى: يَ عَ هُ تَ الَ اللَّ «قَ
٤-٤٤٠/٥ .............. « هِ ذِ ثْلِ هَ نْ مِ تُكَ مِ قْ لَ دْ خَ قَ نِي، وَ زُ ، أَنَّى تُعْجِ مَ الَ اللَّه: ابْنَ آدَ «قَ
٤-١٩٧/٥ ...............« نَةً سَ ا لَهُ حَ تُبُهَ ا أَكْ أَنَ نَةً فَ سَ لَ حَ مَ عْ ي بِأَنْ يَ بْدِ ثَ عَ دَّ ا تَحَ : إِذَ هُ الَ اللَّ «قَ
٦-١٦٦/٧
١-٤٩٤/٣ ..... « عَتْ مِ نٌ سَ الَ أُذُ ، وَ أَتْ يْنٌ رَ ا الَ عَ ينَ مَ الِحِ بَادِي الصَّ دْتُ لِعِ دَ : أَعْ هُ الَ اللَّ «قَ
٤-١٣٧/٥
٦-٩١/٧، ١٦٣
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٦-٦٩٠/٧ .......................... نِي» تَ وْ جَ رَ نِي وَ تَ وْ عَ ا دَ مَ إِنَّكَ مَ ا ابْنَ آدَ : يَ هُ الَ اللَّ «قَ
١-٩١/٣ ................................... « قْ فِ مَ أَنْ ا ابْنَ آدَ هُ تبارك وتعالى: يَ الَ اللَّ «قَ
٦-٦٣٢/٧
١-٢٣٢/٣ ........................... « كِ رْ نِ الشِّ اءِ عَ كَ رَ نَى الشُّ ا أَغْ الَى: أَنَ عَ هُ تَ الَ اللَّ «قَ
١-٢٢١/٣ ........................ « لِكَ نْ لَهُ ذَ كُ لَمْ يَ مَ وَ نِي ابْنُ آدَ بَ ذَّ الَى: كَ عَ هُ تَ الَ اللَّ «قَ
لْقِي»......................... ١-٧٦١/٣ خَ لُقُ كَ بَ يَخْ هَ نْ ذَ مَّ مُ مِ لَ نْ أَظْ مَ :  وَ هُ الَ اللَّ «قَ
٤-٤٥/٥
٦-٨٣/٧ .................. نِي» عَ ازَ نْ نَ مَ ي، فَ ارِ ةُ إِزَ ظَمَ الْعَ ائِي، وَ دَ اءُ رِ يَ : الْكِبْرِ هُ الَ اللَّ «قَ
٤-٣٤٩/٥ ...................................« نَ يْ : إِالَّ الدَّ الَ لَّى قَ ا وَ لَمَّ ، فَ نَّةُ : الْجَ الَ «قَ
٦-٢٠٥/٧ ............................................................ « كَ : أُمُّ الَ «قَ
٤-٤٧٣/٥ ................. ي» لَى أَخِ وا عَ بْكُ ، فقامت تبكي فقال: الَ تَ تِلَ «قال: نَعَم، قُ
٤-١٩٧/٥ ...................................... « كَ بْدُ اكَ عَ ! ذَ بِّ : رَ ةُ ئِكَ الَ الَتِ الْمَ «قَ
٤-٤٥٨/٥ ................................... ا» ي بَعْضً لَ بَعْضِ ! أَكَ بِّ : رَ الَتِ النَّارُ «قَ
٦-٥٥١/٧ ........................« لَّ لُ الْكَ مِ تَحْ ، وَ مَ حِ لُ الرَّ ةُ إِنَّكَ لَتَصِ يجَ دِ الَت خَ «قَ
٦-٢٢٤/٧ .........................« لْقِ ءِ الْخَ نْ بَدْ ا عَ نَ بَرَ أَخْ ا فَ امً قَ امَ فِينَا النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص مَ «قَ
٢٤٩/٩ ........................................... « لِيٍّ نِ بْنَ عَ سَ بْلَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص الحَ «قَ
٤-٢٦٠/٥ ............................ « هُ هُ اللَّ نَّعَ قَ ا، وَ افً فَ قَ كَ زِ رُ ، وَ لَمَ نْ أَسْ لَحَ مَ دْ أَفْ «قَ
٣٣٥
١-١٥٨/٣ .....................................................« مَ لَ نْ أَسْ لَحَ مَ دْ أَفْ «قَ
٣٧٩/٩ ........................................ « هُ دَ عْ لُّوا بَ ا لَنْ تَضِ مْ مَ كْتُ فِيكُ دْ تَرَ «قَ
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١-١٠٥/٣ .......................................... ا» يتُهَ أُنْسِ ةَ فَ يْلَ هِ اللَّ ذِ أَيْتُ هَ دْ رَ «قَ
١-٣٤٤/٣ ...................................................« ءَ هَ الْبَالَ أَلْتَ اللَّ «قَد سَ
٦-٦٩٢/٧ ................................................. « رَ لَهُ فِ دْ غُ ، قَ رَ لَهُ فِ دْ غُ «قَ
١-٣٥٤/٣ .............................. « رُ لَهُ فَ يُحْ لُ فَ جُ ذُ الرَّ خَ ؤْ مْ يُ بْلَكُ نْ قَ انَ مَ دْ كَ «قَ
ي».......................................................... ١-٥٤٣/٣ ضِ وْ رُ حَ دْ «قَ
٤-٦١٥/٥ ......................................................... « خُ فِيهِ نفَ رنٌ يُ «قَ
افِنِي».................................... ١٥١/٩ عَ نِي، وَ مْ حَ ارْ رْ لِي وَ فِ مَّ اغْ هُ «قُل: اللَّ
٢٢٦/٩ ........................................ « لْ يْتَ فَسَ تَهَ ا انْ إِذَ ، فَ ولُونَ قُ ا يَ مَ لْ كَ «قُ
١-١١٤/٣ ............................................... « مْ تَقِ اسْ هِ فَ نْتُ بِاللَّ : آمَ لْ «قُ
٤-١٣٤/٥
٦-٢٥٤/٧
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص»............ ٣٢٦/٨ سُ اَلهُ رَ : أَقَ لْتُ لَهُ : قَ الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ ا، قَ هَ لُ بُعُ آكُ ابِرٍ الضَّ لْتُ لِجَ «قُ
؟».............. ٦-٤٨١/٧ يْتَهُ لَ بَ ا دَخَ أُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ بْدَ انَ يَ ءٍ كَ يْ : بِأَيِّ شَ ةَ ائِشَ لْتُ لِعَ «قُ
١-٣٩٦/٣ ................................................... ا» هَ لُّ مَ كُ نِي آدَ لُوبُ بَ «قُ
١-٣١١/٣، ٣٨٩ ......................................« الَةِ نَا بِالصَّ حْ أَرِ ا بِالَلُ فَ مْ يَ «قُ
٦-٢٠٢/٧
٦-٣٠٨/٧ ................................... « ةَ بَيْدَ ا عُ مْ يَ ، قُ لِيُّ ا عَ مْ يَ ، قُ ةُ زَ مْ ا حَ مْ يَ «قُ
ا».............................. ٤-٦٢/٥ هَ لَ خَ نْ دَ ةَ مَ امَّ انَ عَ كَ نَّةِ فَ لَى بَابِ الْجَ تُ عَ مْ «قُ
٦-١٨/٧، ١٩ ... « يْتَ لَّ صَ ا  مَ كَ  ، تِهِ يَّ رِّ ذُ وَ هِ  اجِ وَ زْ أَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ لِّ  صَ مَّ  هُ اللَّ ولُوا:  «قُ
٣٠٣/٨
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٦٣٤

٨-٦-٢٠١٧

٩٣/٩-٩٤، ٢٥٦ ..................................« ارِ يَ لِ الدِّ لَى أَهْ مُ عَ الَ ولِي: السَّ «قُ
٦-٦٧٧/٧ ..............................« وَ فْ بُّ الْعَ ، تُحِ يمٌ رِ وٌّ كَ فُ مَّ إِنَّكَ عُ هُ ولِي: اللَّ «قُ
٢٠٥/٨ .............................................. وا» لِقُ مَّ احْ وا، ثُ رُ انْحَ وا، فَ ومُ «قُ
٦-٢٢٥/٧ ...........................« تُهُ : كِتَابَ الَ هُ ؟، قَ يِيدُ قْ ا تَ مَ : وَ لْتُ ، قُ وا الْعِلْمَ يِّدُ «قَ
٢١٠/٨
٦-٢٨٨/٧ ........ ا» هَ ونَ يرَ لَيْسَ دُ يْكَ الْعِ لَ : عَ رٍ نْ بَدْ غَ مِ رَ ينَ فَ ولِ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حِ سُ «قِيلَ لِرَ
٢٠٢/١٠ .......................................... ا» ارً فَ تِغْ ثَرَ النَّاسِ اسْ «كَانَملسو هيلع هللا ىلص أَكْ
٢٦٨/١٠ ..............................« وعِ كُ بْلَ الرُّ تْر قَ ةِ الوِ عِ كْ نُتُ فِي رَ قْ «كَانَملسو هيلع هللا ىلص يَ
٦-٧٧٤/٧ ................................. « نْظَراً مْ مَ نَهُ سَ أحْ ى النَّاسِ وَ «كَانَملسو هيلع هللا ىلص أَبْهَ
٢١١/١٠ ...................................................... ا» لِيحً يَضَ مَ انَ أَبْ «كَ
٣٧٥/١٠ ................. « بَانُ عْ ومَ شَ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يَصُ سُ ورِ إِلىَ رَ هُ بَّ الشُّ انَ أَحَ «كَ
٦-١٤٣/٧ ........... « الَ مَّ قَ ا ثُ ثً بَّرَ ثَالَ كَ رٍ فَ ا إِلَى سَ جً ارِ هِ خَ عِيرِ لَى بَ  عَ تَوَ ا اسْ انَ إِذَ «كَ
١-٨٣١/٣ .............................« اتِ ذَ وِّ عَ هِ بِالْـمُ سِ فْ لَى نَ أُ عَ رَ قْ تَكَى يَ ا اشْ انَ إِذَ «كَ
ا».......................................... ٢٥١/٩ ا ثَالَثً هَ ادَ ةٍ أَعَ لِمَ مَ بِكَ لَّ ا تَكَ انَ إِذَ «كَ
٤٠/٩ ..................................... « انَكَ رَ فْ : غُ الَ الءِ قَ نَ الْخَ جَ مِ رَ ا خَ انَ إِذَ «كَ
١٧٩/٩ ................................ « بيَةِ نِ التَّلْ كَ عَ سَ لِّ أَمْ نَى الحِ لَ أَدْ ا دَخَ انَ إِذَ «كَ
١٠٠/١٠ .......................« برِ لَى الَقَ لَّى عَ ةِ صَ نَازَ لَى الجِ ةَ عَ الَ تهُ الصَّ اَتْ ا فَ انَ إِذَ «كَ
ع»................................... ٢٦٨/٩ جَ نْ وَ يْلِ مِ نَ اللَّ ةَ  مِ الَ تهُ الصَّ اَتْ ا فَ انَ إِذَ «كَ
ا».......................... ٢٦٧/٩ هَ دَ نَّ بَعَ هُ الَّ رِ صَ بْلَ الظُّهْ ا قَ بعً لِّ أَرْ ا  لَمَ يُصَ انَ إِذَ «كَ
١٩/١٠ ............................... يَا» نْ نَا آتِنَا فِي الدُّ بَّ اءِ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص: رَ عَ ثَرُ دَ انَ أكْ «كَ
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٦٣٥

٨-٦-٢٠١٧

٦٧/١٠ ............................ مَّ آتِنَا» هُ ا ِ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص: اللَّ و بِهَ عُ دْ ةٍ يَ وَ عْ ثَرُ دَ انَ أَكْ «كَ
١-٦٣٠/٣ ................« لُ فِيهِ عَ يُجْ ضِ فَ رُ لَهُ فِي األَرْ فَ مْ يُحْ بْلَكُ نْ قَ لُ فِيمَ جُ انَ الرَّ «كَ
٤-١٥٢/٥، ٥٩٣
٦-٥١٢/٧
٢٣٠/٨ ............................ « ةِ الَ نَا لِلصَّ مْ ا قُ نَا إِذَ وفَ فُ ي صُ وِّ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يُسَ «كَ
٦-١٤٦/٧ ........................... « تِهِ لَ لَى راحِ رِ عَ فَ لِّي فِي السَّ انَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ «كَ
٢٩٢/٨
٦-٦٩٧/٧ .......................................... « نُ بُهُ التَّيَمُّ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يُعجِ «كَ
٢٨٨/٨
٦-٥٠١/٧ ........................................... انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه الفأل» «كَ
ا»........................ ٦-١٤٧/٧ وقً هُ طُرُ لَ لُ أَهْ جُ أْتِيَ الرَّ هُ أَنْ يَ رَ كْ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ «كَ
٢٦٦/٩ .................................... « لُ هِ مْ رَ يُ جْ لَّى الفَ ا  صَ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ «كَ
١٧٠/١٠ .................................. « ةً اصَّ هِ خَ مِ وْ بْعَثُ إِلَى قَ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  يُ «كَ
٢٦٥/٩ ...................................... ا» عً بَ ى أَرْ حَ لِّي الضُّ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  يُصَ «كَ
١-١١٨/٣ ........................................ « يدٍ مُ عِ وْ انَ يَ ا كَ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص إِذَ «كَ
١-٤٤٥/٣ ................................. ا» عً بَ رِ أَرْ بْلَ الظُّهْ لِّي قَ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص يُصَ «كَ
١-٤٨٧/٣ ....................... ا» هَ لِّ ورِ كُ ةَ فِي األُمُ ارَ تِخَ سْ نَا االِ لِّمُ عَ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص يُ «كَ
١-٨١/٣ .................................... « اءِ بْلَ الْعِشَ مَ قَ هُ النَّوْ رَ كْ انَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص يَ «كَ
٣٠/٨ ............................................... « هُ سَ فْ تَلَ نَ قَ احٌ فَ رَ لٍ جِ جُ انَ بِرَ «كَ
٤-٣٥١/٥ .................... « تْيَانِهِ الَ لِفِ ا قَ رً عْسِ أَ مُ ا رَ إِذَ ، فَ ايِنُ النَّاسَ دَ رٌ يُ انَ تَاجِ «كَ
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٦٣٦

٨-٦-٢٠١٧

٢١٠/١٠ ........................ « يرِ القَصِ الَ بَ ، وَ يلِ م، لَيْسَ بِالطَّوِ وْ نَ القَ ةً مِ عَ بْ «كاَنَ رَ
٤-٤٩٤/٥ ................................. « ةَ رَ أَ البَقَ رَ قَ لَم، وَ أَسْ اِنياً فَ رَ لٌ نَصْ جُ انَ رَ «كَ
٤-٢٣٤/٥ ................................ « يَيْنِ اخِ تَوَ ائِيلَ مُ رَ نِي إِسْ نِ فِي بَ الَ جُ انَ رَ «كَ
١٧٣/٨ ............. نَا» وهِ جُ نَاه بِوُ بَلْ تَقْ نْبَر اسْ لَى المِ  عَ تَوَ ا اسْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ «كَ
١٦٥/٨ ....................................« ظَةَ عِ وْ طِيلُ الْمَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص الَ يُ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٦-٥٠٠/٧ ........................................... « لُ اءَ تَفَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٢١٤/٨ ......... ام» شَ لٍ بِنْ هِ هْ رَّ بِهِ أَبُو جَ مَ ، فَ امِ قَ نْدَ الْمَ لِّي عِ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٦-٧٧٢/٧ .................................. « رِ هْ نَ الشَّ طِرُ مِ فْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٢١٢/١٠ ......................... « ةٍ نْ فِضَّ يغَ مِ ا صِ أَنَّمَ يَضَ كَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص أَبْ سُ انَ رَ «كَ
٢٣٠/٩ .................................... « مٍ وْ ا  أَتَى بَابَ قَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
١٧٨/١٠ ............................ « نْهُ أَلَ عَ امٍ سَ ا  أَتَي بِطَعَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
١٧٧/٩ ................................« ةِ نَابَ نَ الجَ لَ مِ تَسَ ا اغْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٢٠٩/١٠ ........................................« نِ رَ اللَّوْ هَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص أَزْ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
ا»...................................... ٢٠٨/١٠ بُوعً رْ الً مَ جُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص رَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٢٠٠/١٠ .................................... « هُ سَ فْ ي لَنَا نَ مِّ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُسَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٤٠٢/١٠ .................... « سِ قْدِ يْتَ المَ وَ بَ ةَ نَحْ كَ لِّي بِمَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٣٧٣/١٠ ................................. « دُ رُ ام يَسْ َيَ م األَ وُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُصُ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
١٧٨/١٠ ....................................... « ةَ يَّ دِ بَلُ الهَ قْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٤-١٥٥/٥ ........................ « ءَ يْ لُ الشَّ عَ فْ هُ يَ نَّ يَّلُ إِلَيْهِ أَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يُخَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
٦-٤٨٠/٧ .................................. « نَ الليلِ امَ مِ ا قَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ «كَ
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٦٣٧

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٣٤/٣ ....................................« لَ تَدَ عَ اعْ كَ ا رَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ «كَ
١-٧٣٦/٣ .... « هُ رَ هْ نَّا ظَ دٌ مِ نِ أَحَ هُ  لَمْ يَحْ دَ مِ نْ حَ هُ لِمَ عَ اللَّ مِ : سَ الَ ا قَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ «كَ
١-٧٠٩/٣ ..................................« يَةِ رِ اللِّحْ عْ ثِيرَ شَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ انَ رَ «كَ
١-٦٨/٣ ........................................ « دَ النَّاسِ وَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص أَجْ سُ انَ رَ «كَ
١-٤٧١/٣ ........................... « يْشٍ لَى جَ ا عَ يرً رَ أَمِ ا أَمَّ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ «كَ
يْئًا»........................... ١-١١٩/٣ بْلَ الْعِيدِ شَ لِّي قَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص الَ يُصَ سُ انَ رَ «كَ
١-١١٨/٣ ......................« لَ أْكُ تَّى يَ طْرِ حَ مَ الْفِ وْ و يَ دُ غْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص الَ يَ سُ انَ رَ «كَ
١-١٠٣/٣ ......................... « رِ اخِ رِ األَوَ شْ دُ فِي الْعَ تَهِ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَجْ سُ انَ رَ «كَ
٦-٦٠٩/٧ ............................« ينَ سلِمِ اءَ المُ فَ عَ أتِي ضُ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ «كَ
٣٣٦/٨ .................................................. « اراً يَّاگ  نَجَّ رِ كَ انَ زَ «كَ
٢١٢/١٠ ............................. « يْهِ نَ افِ أُذُ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص إِلَى أَنْصَ سُ رُ رَ عْ انَ شَ «كَ
٢١١/١٠ .................................. « ةً رَ مْ ا حُ بً رَّ شَ يَضَ مُ ، أَبْ اَمةِ ظِيمَ الهَ انَ عَ «كَ
ا».................... ١-٨٢١/٣ سً فْ عِينَ نَ تِسْ ةً وَ عَ تَلَ تِسْ لٌ قَ جُ مْ رَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ انَ فِيمَ «كَ
٣٤٠/١٠ ............................................. « مْ بْلَكُ انَ قَ نَ كَ لِكٌ فِيمَ اَن مَ «كَ
٢١/١٠ ........................ « وذُ بِكَ مَّ إِنَّي أَعُ هُ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: اللَّ سُ اءِ رَ عَ نْ دُ انَ مِ «كَ
٦-١٤٣/٧ ...................... « ظلُومِ ةِ المَ دَعوَ ، وَ رِ وْ رِ بَعدَ الكَ وْ نَ الحَ ذُ مِ وَّ تَعَ انَ يَ «كَ
٢١٣/٩ ............................ « آنَ رْ أُ القُ رَ قْ ائِضٌ يَ ا حَ أَنَ ي وَ رِ جْ انَ يِتَّكِئُ فِي حِ «كَ
١٦٩/٨ ............................... « اهُ صَ َحْ ادُّ ألَ هُ الْعَ دَّ يث لَوْ عَ دِ ثُ الحَ دِّ انَ يُحَ «كَ
٣٦٤/١٠ .................................. « لِهِ نْ أَهْ نُبٌ مِ وَ جُ هُ رُ وَ جْ هُ الفَ كُ رِ دْ انَ يُ «كَ
٣٧٥/١٠ ............................................. « لِيالً بَانَ إِالَّ قَ عْ ومُ شَ انَ يَصُ «كَ
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٦٣٨

٨-٦-٢٠١٧

٣٧٥/١٠ ................................................. « هُ لَّ بَانَ كُ عْ ومَ شَ انَ يَصُ «كَ
٧٤/٩ .......................................« مِ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ «كَ
١٨٣/١٠ .................. ا» هَ بَلُ يَقْ ةِ فَ يَّ دِ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص بِالهَ سُ ثُنِي إِلَى رَ بْعَ تِي تَ انَتْ أُخْ «كَ
٢٤٩/٩ ............................... ا» هَ ذَ بِيَدِ أَخَ ا فَ امَ إِلَيْهَ يْهِ قَ لَ لَتْ عَ ا دَخَ انَتْ إِذَ «كَ
٦-٢١٦/٧ ... « تَنْطَلِقُ بِهِ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ ذُ بِيَدِ رَ ، لَتَأْخُ ينَةِ دِ لِ الْمَ اءِ أَهْ نْ إِمَ ةُ مِ َمَ انَتِ األْ «كَ
٤-٣٩٣/٥ ...................................... « عُ انَت تَسمَ ا كَ لَى مَ انَتْ تَبكِي عَ «كَ
٢٥٢/٩ .............« هُ فَّ طَ كَ بَسَ ا، وَ ذَ كَ قُولُ هَ : يَ الَ لِّي، قَ وَ يُصَ هُ يهِ وَ لْ ن عَ وَ لِّمُ انُوا يُسَ «كَ
١-٣٠٣/٣ ........... « ضَ َرْ األْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ بْلَ أَنْ يَخْ ئِقِ قَ الَ ادِيرَ الْخَ قَ هُ مَ تَبَ اللَّ «كَ
٤-٤٥٥/٥، ٥٧١
٦-٥٤١/٧
ا»...................................... ١-٧٠٠/٣ نَ نَ الزِّ يبُهُ مِ مَ نَصِ لَى ابْنِ آدَ تِبَ عَ «كُ
١-٣٥٩/٣ .................................................... ا» هَ حَ ، كِخٍ لِيَطْرَ «كِخٍ
١٣٨/٨
٦-٢٨٦/٧ ........................... « بِيَةَ يْ دَ الْحُ ا وَ رً دَ بَدْ هِ هُ شَ إِنَّ ا، فَ هَ لُ خُ دْ بْتَ الَ يَ ذَ «كَ
٤-١٧٤/٥ .......................... يَا» نْ ا فِي الدُّ بَعً مْ شِ هُ ثَرَ إِنَّ أَكْ ، فَ كَ اءَ شَ نَّا جُ «كُفَّ عَ
٦-٧٣٥/٧ ..............................« عَ مِ ا سَ لِّ مَ ثَ بِكُ دِّ ا أَن يُحَ بً ذِ رءِ كَ فَى بِالمَ «كَ
١-٧٦٨/٣ ................................... « هِ فِتْنَةً أْسِ لَى رَ يُوفِ عَ ةِ السُّ قَ فَى بِبَارِ «كَ
٤-٤٢٣/٥ ............................. « نَبِ بَ الذَّ جْ ابُ إِالَّ عَ هُ التُّرَ لُ أْكُ مَ يَ لُّ ابْنِ آدَ «كُ
١-١٤٢/٣، ٥٥٧ ................................ « ينَ رِ اهِ جَ افًى إِالَّ الْـمُ عَ تِي مُ لُّ أُمَّ «كُ
٤-٤١٠/٥
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٦-١٧١/٧
٣١٩/٩
٤-٦٢٤/٥ ...................................................... « لَةٌ الَ ةٍ ضَ لُّ بِدعَ «كُ
٩٧/٩
١-٨٣٧/٣ ......................................... « تَطِيعُ : الَ أَسْ الَ قَ ، فَ ينِكَ لْ بِيَمِ «كُ
٦-٨٤/٧
٢٠٩/٩
٦-١٨/٧ .......................... لَى النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص» لَّى عَ تَّى يُصَ وبٌ حَ حجُ اءٍ مَ عَ لُّ دُ «كُ
٦-٥٥١/٧ ..................................... « ةٌ قَ دَ يْهِ صَ لَ نَ النَّاسِ عَ ى مِ مَ الَ لُّ سُ «كُ
٥٤/٨
٢٨٨/١٠ ......................................... « لُ بَاطِلٌ جُ و بِهِ الرَّ لْهُ ءٍ يَ يْ لُّ شَ «كُ
١-٦٩/٣، ٧٣ ......................................... « فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ «كُ
١٤١/٨ .....................................« تْ طَرَ تَعْ اَ اسْ أَة إِذَ المرَ ، وَ انِيَةٌ يْنٍ زَ لُّ عَ «كُ
١٧٨/٨ ............................. « هِ ابِعِ مَ سَ وْ نْهُ يَ بَحُ عَ ، تُذْ تِهِ يقَ قِ ينَةٌ بِعَ هِ مٍ رَ الَ لُّ غُ «كُ
٦-٣٥٤/٧ .......................................... « رٌ نْحَ مَ يقٌ وَ رِ ةَ طَ كَّ اجِ مَ لُّ فِجَ «كُ
٣٢١/٨ .................. « كِرَ سْ بُ الْمُ رَ نْ يَشْ ا لِمَ دً هْ لَى اللَّه عَ ، إِنَّ عَ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ «كُ
١٣١/٨ ...................................................... « رٍ فِي النَّارِ وِّ صَ لُّ مُ «كُ
٦٤/٩ ...................................... « ابِطَ رَ لِهِ إِالَّ الْمُ مَ لَى عَ تَمُ عَ يِّتٍ يُخْ لُّ مَ «كُ
١-١٩٥/٣ ................ « يْبَرَ مَ خَ وْ ا يَ هَ ذَ ةَ الَّتِي أَخَ لَ مْ هِ، إِنَّ الشَّ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ الَّ وَ «كَ
٤-٢٤١/٥
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١-٤٨٥/٣ ................................. « يَّتِهِ عِ ن رَ لٌ عَ وْ ؤُ سْ م مَ لُّكُ كُ ، وَ اعٍ م رَ لُّكُ «كُ
١١٥/٨، ١٢٤، ٣٤٤
٤-٨١/٥، ١٨٤ ............... « انِ لَى اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ ، خَ نِ مَ حْ بِيبَتَانِ إِلَى الرَّ تَانِ حَ لِمَ «كَ
٣٢٥/٨ .................................. امِي» نْ طَعَ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِ ، وَ لٌ الَ هُ حَ لُوا فِإِنَّ «كُ
٦-٦٠٣/٧ .............................................« نُوا بِهِ هِ ادَّ يْتِ وَ نَ الزَّ لُوا مِ «كُ
١-٢٥٢/٣ ............................................... وا» الْبَسُ وا وَ قُ دَّ تَصَ لُوا وَ «كُ
١٤١/٨
وا»................................................ ١٩٦/٨ قُ دَّ تَصَ وا، وَ رُ ادَّخِ لُوا، وَ «كُ
١٩٦/٨ .................................... وا» رُ وا، أَوِ ادَّخِ بِسُ احْ وا، وَ أَطْعِمُ لُوا، وَ «كُ
ا»................................................................... ١٩٥/٨ لُوهَ «كُ
٦-٢٧٢/٧ ......« يَةُ ، وآسِ انَ رَ مْ مُ بِنْتُ عِ يَ رْ اءِ إِالَّ مَ نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ لَمْ يَ ، وَ ثِيرٌ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مَ «كَ
١-٥٩/٣ .............................................. « ريبٌ نيا كأَنَّكَ غَ نْ فِي الدُّ «كُ
٤-٧٧/٥
١-١٨٥/٣ ..............................................« رٍ فَ تَّةَ نَ عَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص سِ نَّا مَ «كُ
٦-٦٠٨/٧
٦-٧٥٢/٧ ..................................... « اتٌ مَ حرِ نَحنُ مُ عَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص وَ نَّا مَ «كُ
١-٣٧٦/٣ ........................ « امٍ عَ نْ طَ ا مِ اعً انِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  صَ مَ ا فِي زَ طِيهَ نَّا نُعْ «كُ
٦-٥٥٩/٧، ٧٧٢ ............................... « تَّقِي بِهِ رَّ الْبَأْسُ نَ مَ ا احْ هِ إِذَ اللَّ نَّا وَ «كُ
٦-١٨٣/٧ ...... « لْبُُ القَ قُّ  رِ يَ هُ  إِنَّ فَ ا،  وهَ ورُ زُ فَ الَ  أَ بُورِ  الْقُ ةِ  ارَ يَ زِ نْ  عَ مْ  يْتُكُ هَ نَ نْتُ  «كُ
٩١/٩
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٤-٦١٨/٥ ......... « ذنَ اإلِ عَ  تَمَ اسْ وَ نَ  رْ الْقَ مَ  الْتَقَ دِ  قَ نِ  رْ الْقَ بُ  احِ صَ وَ مُ  عَ نْ أَ يْفَ  «كَ
٦-١٥٣/٧
١٠/٨ ............« ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ لِكَ حَ لِذَ نْ اللَّه وَ يَرَ مِ دٌ أَغْ «الَ أَحَ
٦-٣١/٧ ........... « ظِيمِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ هُ رَ ، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ لِيمُ ظِيمُ الْحَ هُ الْعَ «الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ
٤-٣٣٥/٥ .................. « دُ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ يكَ لَهُ لَهُ الْمُ رِ هُ الَ شَ دَ حْ «الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّه وَ
١-٧٦٩/٣، ٨٠٣ ..............................« اتٍ رَ كَ تِ سَ وْ ، إِنَّ لِلْمَ هُ «الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ
١-٣٢٠/٣ ........................... « بَ تَرَ دِ اقْ رٍّ قَ نْ شَ بِ مِ رَ لٌ لِلعَ يْ ، وَ هُ «الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ
٦-٢٣٣/٧ ....................................... « هُ اءَ اللَّ ورٌ إِنْ شَ ، طَهُ أْسَ «الَ بَ
١-٤٥٧/٣ ............................................ وا» دُ اسَ الَ تَحَ وا، وَ ضُ بَاغَ «الَ تَ
٢٤٠/٩ .................................... «ال تبدؤوا اليهود وال النصار بالسالم»
٦-٢٨٠/٧ ................................. « يْطَانِ نَ الشَّ اءَ مِ ، إِنَّ البُكَ اذُ عَ ا مُ بْكِ يَ «الَ تَ
١-٧٣٤/٣ .......... « ودِ جُ السُّ وعِ وَ كُ هُ فِي الرُّ رَ هْ ا ظَ يمُ فِيهَ قِ دٍ الَ يُ الَةٌ ألَحَ ئُ صَ زِ «الَ تُجْ
٦-١٦/٧ ......................... ا» يدً ي عِ بْرِ لُوا قَ عَ الَ تَجْ ا، وَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ لُوا بُ عَ «الَ تَجْ

فِيهِ  أُ  رَ قْ تُ ي  الَّذِ الْبَيْتِ  نَ  مِ رُ  نْفِ يَ يْطَانَ  الشَّ إِنَّ   ، ابِرَ قَ مَ مْ  يُوتَكُ بُ لُوا  عَ تَجْ «الَ 
٦-٥٣/٧ ....................................................... « ةِ رَ الْبَقَ ةُ  ورَ سُ
وا».......................... ٤-٨٣/٥، ١٥٧ ضُ بَاغَ الَ تَ وا، وَ شُ نَاجَ الَ تَ وا، وَ دُ اسَ «الَ تَحَ
٢٨٩/٩ ....................................... « ثٍ قَ ثَالَ وْ يِّتٍ فَ لَى مَ ةٌ عَ أَ رَ دُّ امْ «الَ تُحِ
٢٣٧/١٠ .........................................« تَانِ جَ الَ مْ اإلِ ةُ وَ جَ الَ مْ مُ اإلِ رِّ «الَ تُحَ
٢٣٧/١٠ .......................................... « تَانِ صَّ الَ الْمَ ، وَ ةُ صَّ مُ الْمَ رِّ «الَ تُحَ
٤-١٢٢/٥ .................................................. نَا» عَ هَ مَ نْ إِنَّ اللَّ زَ «الَ تَحْ
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٤-٥٥٩/٥ .......................................... يْئًا» وفِ شَ رُ عْ نَ الْمَ نَّ مِ رَ قِ «الَ تَحْ
٦-٢٠٠/٧
١٥٥/١٠ .................................................. «ال تخيروا بين األنبياء»
٤-١٦٢/٥ .............................« ةُ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ يْتًا فِيهِ كَ ةُ بَ ئِكَ الَ لُ الْمَ خُ «الَ تَدْ
٩/٨
١-٣٨١/٣، ٥٩٦ .......... ابُّوا» تَّى تَحَ نُوا حَ مِ الَ تُؤْ نُوا، وَ مِ تَّى تُؤْ نَّةَ حَ لُونَ الْـجَ خُ «الَ تَدْ
٦-١٩٠/٧
٢٣٧/٩
٤-٤١/٥ .......................« تَهُ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً رِ شْ ا مُ بْرً الَ قَ ، وَ تَهُ سْ ثَاالً إِالَّ طَمَ عْ تِمْ «الَ تَدَ
١-٤١/٣، ٣٦٢ .................. « مْ الَدِكُ لَى أَوْ وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ فُ لَى أَنْ وا عَ عُ «الَ تَدْ
١٧٥/٨ .................................. « مْ يْكُ لَ رَ عَ سُ عْ ، إِالَّ أَنْ يَ نَّةً سِ وا إِالَّ مُ بَحُ «الَ تَذْ
٤-٣٢٩/٥ ...................« ابَ بَعْضٍ قَ مْ رِ كُ بُ بَعْضُ رِ ا يَضْ ارً فَّ ي كُ وا بَعْدِ عُ جِ «الَ تَرْ
٦-٤٠٤/٧
١-٤٢٢/٣ .............................« قِّ لَى الْـحَ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ «الَ تَ
١٣٠/١٠، ٣٩٩
١-٨٢١/٣ ..................................« هِ رِ اللَّ ةً بِأَمْ ائِمَ تِي قَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ «الَ تَ
ةِ من عند ربه حتى يُسأل عن خمس»........... ١-١٢٩/٣ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ ا ابْنِ آدَ مَ دَ ولُ قَ «الَ تَزُ
٤٢٠  ،٢٥٥ أَلَ عن عمره فيم أفناه؟»... ١-١٠٠/٣،  سْ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدٍ يَ ا عَ مَ دَ ولُ قَ «الَ تَزُ
٤-٦٢/٥، ٤١٦، ٤٢٤
٦-٧٣٧/٧
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٦-٣٦٦/٧ ...................................... « مٍ رَ حْ عَ ذِي مَ ةُ إِالَّ مَ أَ رْ افِرِ الْمَ «الَ تُسَ
١٠٣/٨ ...................... ا» كِلْتَ إِلَيْهَ أَلَةٍ وُ سْ نْ مَ ا عَ طِيتَهَ إِنْ أُعْ ، فَ ةَ ارَ مَ ِ أَلِ اإلْ «الَ تَسْ
بًا».................. ٤-٢٦٤/٥ هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ مْ أَنْ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ لَ ابِي، فَ حَ بُّوا أَصْ «الَ تَسُ
٦-٥٧٧/٧
١٨٢/١٠ ........................................... «ال تشتره وإن أعطاكه بدرهم»
٦-٣٨٢/٧، ٣٨٩ ........................... «: دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِالَّ إِلَى ثَالَ حَ دُّ الرِّ «الَ تُشَ
٩٦/٩
٤٠٣/١٠
١-١٨٧/٣ ....................... « يٌّ قِ كَ إِالَّ تَ امَ عَ لْ طَ أْكُ الَ يَ نًا، وَ مِ ؤْ بْ إِالَّ مُ احِ «الَ تُصَ
٤-٢٤٦/٥
١٧٠/٩
٩٦/٩ .................................... ا» يْهَ لَ وا عَ لِسُ الَ تَجْ ، وَ بُورِ لُّوا إِلَى الْقُ «الَ تُصَ
٢٧٥/٩ .............................. « رِ إِالَّ أَنْ دَ الْعَصْ عْ الَ بَ ، وَ بْحِ دَ الصُّ عْ لُّوا بَ «الَ تُصَ
٦-٧٧٣/٧ ............................. « مَ يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ تِ النَّصَ ا أَطْرَ مَ ونِي كَ «الَ تُطْرُ
١-٦٧٠/٣ ............ معة» م الجُ وْ بُ على يومٍ أفضلَ من يَ رُ سُ وال تَغْ مْ عُ الشَّ «ال تطْلُ
٦-٦٣٧/٧ ............................................................ « بْ «الَ تَغْضَ
٦-٦٣٩/٧ ................................................« نَّةُ لَكَ الجَ ، وَ بْ «الَ تَغْضَ
١-٧٢٩/٣ ..............................................« ورٍ يْرِ طُهُ الَةٌ بِغَ بَلُ صَ قْ «الَ تُ
١-٧٢٩/٣ ..................................« أَ ضَّ تَوَ تَّى يَ ثَ حَ دَ نْ أَحْ الَةُ مَ بَلُ صَ قْ «الَ تُ
٣٣/٩
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٤٧/٩ ............................................ « مْ يْهِ لَ وبِ عَ غْضُ ةَ الْمَ دَ عْ دُ قَ عُ قْ «الَ تَ
٢٤٠/٩ .................................................... « المُ يْكَ السَّ لَ : عَ لْ قُ «ال تَ
٤٤/٨ ..................................................... « يْطَانُ : تَعِسَ الشَّ لْ قُ «ال تَ
تِي»........................................... ٣٦٣/٩ ذَ أُمَّ أْخُ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٣٠٣/٩ ....................................... « سُ مْ عَ الشَّ تَّى تَطْلُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
١٣٦/٨ .......................... « بُ ذِ ثُرَ الْكَ كْ يَ تَنُ ، وَ رَ الْفِ تَّى تَظْهَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٢٤/٨ ..........................................« ى النَّاسُ تَبَاهَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٤-٥٩٣/٥ ...........................« ودَ ونَ اليَهُ سلِمُ اتِلَ المُ قَ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
١٠٠/٩، ١٠٢ ..................................« مُ لْ بَضَ الْعِ قْ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٢١٩/٨ .............................« يضَ يَفِ الُ فَ مُ الْمَ ثُرَ فِيكُ كْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٢٢٣/٨ ........................« ابِقٍ اقِ أَوْ بِدَ مَ َعْ ومُ بِاألْ لَ الرُّ نْزِ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ «الَ تَ
٢٢/٩ ....................................... « مْ يكُ لَى أَخِ يْطَانِ عَ ا لِلشَّ نً وْ ونُوا عَ «ال تَكُ
١٩/٩ ............................................ « بِهِ الَ بِغَضَ نَةِ اللَّه، وَ عْ نُوا بِلَ عَ «الَ تَالَ
٣٧٢/٩ ............................................. « يبَاجَ الَ الدِّ يرَ وَ رِ وا الحَ بَسُ لْ «الَ تَ
٢٣/٩ ......................................................« ةٌ ورَ أْمُ ا مَ هَ إِنَّ ا فَ نْهَ عَ لْ «الَ تَ
٢٢/٩ ........................« ولَهُ سُ رَ هَ وَ بُّ اللَّ هُ يُحِ نَّ تُ إِالَّ أَ لِمْ ا عَ اللَّه مَ وَ ، فَ نُوهُ عَ لْ «ال تَ
٤-٢٦٩/٥ ........................................ « هِ دَ اللَّ اجِ سَ هِ مَ اءَ اللَّ وا إِمَ نَعُ «الَ تَمْ
٦-٧٥٤/٧
١٤١/٨
٦-٦٥٠/٧ .............................. « يدٌ دِ عِ شَ طَّلَ لَ المُ وْ إِنَّ هَ ، فَ تَ وْ ا الْمَ نَّوُ «الَ تَمَ
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٦٤٥

٨-٦-٢٠١٧

٦-٣٤٦/٧ ..............................................« ةُ مَ رِ حْ ةُ الْمُ أَ رْ نْتَقِبِ الْمَ «الَ تَ
١٤٩/٩ .....................................« يٍّ قِ شَ نْ  مِ إِالَّ  ةُ  مَ حْ الرَّ عُ  نْزَ تُ «الَ 
٤-١٩١/٥ ............................. « لُ جُ الَ الرَّ ةِ وَ رأَ ةِ المَ ورَ ةُ إِلَى عَ رأَ نظُرِ المَ «الَ تَ
٢٢٨/١٠ .................. ا» يهَ لَى بِنْتِ أَخِ ةُ عَ مَّ الَ الْعَ ا، وَ تِهَ مَّ لَى عَ ةُ عَ أَ رْ حُ الْمَ نْكَ «الَ تُ
١-٦٢٧/٣ ....... « ورِ الْعِينِ نَ الْـحُ تُهُ مِ جَ وْ الَتْ زَ يَا إِالَّ قَ نْ ا فِي الدُّ هَ جَ وْ ةٌ زَ أَ رَ ذِي امْ «الَ تُؤْ
٢٢٩/٨ ...................................« لْطَانِهِ لِهِ والَ في سُ لُ في أَهْ جُ «الَ تؤمن الرَّ
٦-٤٧٧/٧ ...................................................... ا» ةَ لِي فِيهَ اجَ «الَ حَ
٦-٣٧١/٧ .............................................................. « جَ رَ «الَ حَ
١-٤٥٨/٣، ٥٨٠ ....................... االً» هُ مَ اهُ اللَّ لٌ آتَ جُ : رَ نَتَيْنِ دَ إِالَّ فِي اثْ سَ «الَ حَ
٤٢١/١٠ ................................... « افِرٍ فٍّ أَوْ حَ لٍ أَوْ خُ بَقَ إِالَّ فِي نَصْ «الَ سَ
١-٢٦٦/٣ ............................. اء اآلخرة» رَ بعدَ الصالةِ - يعني العِشَ مَ «ال سَ
١-١٩/٣ .............................................................. « ءَ لَهُ يْ «الَ شَ
١-٣١٢/٣ ............................................... « امِ ةِ الطَّعَ رَ ضْ ةَ بِحَ الَ «الَ صَ
٢٧٤/٩ ..................................« سُ مْ عَ الشَّ فِ تَ رْ تَّى تَ بْحِ حَ دَ الصُّ عْ ةَ بَ الَ «الَ صَ
٢٧٢/٩ ..........................................« يْنِ تَ دَ جْ رِ إِالَّ سَ جْ دَ الْفَ عْ ةَ بَ الَ «الَ صَ
١٣١/٨، ٣٠٩ ............................................... « ارَ رَ الَ إضْ رَ وَ رَ «الَ ضَ
٩٤/٩ .........................................................« مِ الَ ِسْ رَ فِي اإلْ قْ «الَ عَ
٢٩٨/٨ ......... ال» ا المَ ذَ نْ هَ مدٍ مِ حَ لُ آلُ مُ أْكُ اَ يَ مَ ة، إِنَّ قَ دَ وَ صَ هُ نَا فَ كْ رَ اَ تَ ، مَ ثُ «ال نُورَ
١-٥٣٧/٣ ................ « كَ سِ فْ نْ نَ بَّ إِلَيْكَ مِ ونَ أَحَ تَّى أَكُ هِ، حَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «الَ وَ
٦-٢١٠/٧
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٦٤٦

٨-٦-٢٠١٧

١-٢٩٧/٣ ....... « ونَ قُ دَّ تَصَ يَ لُّونَ وَ يُصَ ونَ وَ ومُ ينَ يَصُ مْ الَّذِ لَكِنَّهُ ، وَ يقِ دِّ ا بِنْتَ الصِّ «الَ يَ
٤-١٧٠/٥، ٥٣٥
٦-١٩٧/٧
ادا»............................... ٢١٨/١٠ الَ جَ بًا وَ عِ يهِ الَ تَاعَ أَخِ مْ مَ كُ دُ ذْ أَحَ أْخُ «الَ يَ
٣٧٤/٩ .............................................. « الِهِ مَ مْ بِشِ نْكُ دٌ مِ لنَّ أَحَ أْكُ «الَ يَ
٦-٤٩٥/٧ ............................. يْئًا» دٍ شَ نْ أَحَ ابِي عَ حَ نْ أَصْ دٌ مِ نِي أَحَ غْ بَلِّ «الَ يُ
١٦٧/١٠ ........................................... « بِ دِينَانِ رَ رةِ العَ يَ زِ كُ بِجَ تْرَ «الَ يُ
١٨٣/٩ ........................................................ « مٍ تِالَ دَ احْ عْ تْمَ بَ «الَ يُ
١-٧٧٠/٣ ...........................................« تَ وْ مُ الْـمَ نْكُ دٌ مِ نَّيَنَّ أَحَ تَمَ «الَ يَ
٢٧٤/١٠
٦٠/٨، ٧٨ ........................« الةَ لِّي الصَّ يُصَ ، وَ هُ وءَ ضُ نُ وُ سِ لٌ يُحْ جُ أُ رَ ضَّ تَوَ «ال يَ
٧٣/٩ ............................................... « مْ هُ رَ نَاجِ مْ حَ هُ انُ زُ إِيمَ اوِ «الَ يُجَ
٦-٦٦٤/٧ ........................... « لِمٍ سْ لٍ مُ جُ لْبِ رَ انٌ فِي قَ إِيمَ ، وَ حٌّ عُ شُ تَمِ «الَ يَجْ
٦-٣٩٨/٧ ............................ « نَّمَ هَ انُ جَ دُخَ هِ وَ بِيلِ اللَّ بَارٌ فِي سَ عُ غُ «الَ يَجتَمِ
٤-١٦٩/٥، ٢٨٨ .................. « طِنِ وْ ا الْمَ ذَ ثْلِ هَ بْدٍ فِي مِ لْبِ عَ انِ فِي قَ عَ تَمِ «الَ يَجْ
٦-٢٠٦/٧ ................ « هُ تِقَ يُعْ هُ فَ يَ تَرِ يَشْ ا فَ لُوكً مْ هُ مَ دَ ا إِالَّ أَنْ يَجِ الِدً لَدٌ وَ ي وَ زِ «الَ يَجْ
٢٢٨/١٠ ............................................ ا» تِهَ مَّ عَ ةِ وَ أَ رْ يْنَ الْمَ عُ بَ مَ «الَ يُجْ
٤-٢٦٧/٥ ............................ « نَافِقٌ مْ إِالَّ مُ هُ بْغِضُ الَ يُ ، وَ نٌ مِ ؤْ مْ إِالَّ مُ بُّهُ «ال يُحِ
«ال يحرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء»................................. ٢٣٤/١٠
١-٤٨٢/٣ ..........................« هُ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ هَ لِمٍ يَشْ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ لُّ دَ «الَ يَحِ
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٦٤٧

٨-٦-٢٠١٧

٢٨٧/٩ ........................... « دَّ رِ أَنْ تُحِ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ةٍ تُؤْ أَ رَ مْ لُّ الِ «الَ يَحِ
١-٣٣٦/٣ ...............................« تَانِ هِ إِالَّ قَصعَ الِ اللَّ نْ مَ ةِ مِ لِيفَ لُّ لِلخَ «الَ يَحِ
١١٧/٨
١٨٢/١٠ ................................... « عُ جِ رْ مَّ يَ ، ثُ طِيَّةً عْطِي عَ لٍ يُ جُ لُّ لِرَ «الَ يَحِ
ا»......................................... ٢١٨/١٠ لِمً سْ عَ مُ وِّ رَ لِمٍ أَنْ يُ سْ لُّ لِمُ «الَ يَحِ
١-٣٨٦/٣ ..................................« نْهُ سٍ مِ ئٍ إِالَّ بِطِيبِ نَفْ رِ الُ امْ لُّ مَ «الَ يَحِ
١٢/٨ ..............................« يْطَانُ ا الشَّ مَ الِثَهُ انَ ثَ ةٍ إِالَّ كَ أَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ «الَ يَخْ
٦-١٤٥/٧ ......... « ةُ أَ رْ افِرِ الْمَ الَ تُسَ ، وَ مٍ رَ حْ و مَ ا ذُ هَ عَ مَ ةٍ إِالَّ وَ أَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ «الَ يَخْ
١١/٨
١-٦٨٣/٣ ............................................ « مٍ حِ اطِعُ رَ نَّةَ قَ لُ الْـجَ خُ دْ «الَ يَ
٦-٤٩٢/٧ ..................................................« تَّاتٌ نَّةَ قَ لُ الْجَ خُ دْ «الَ يَ
٦-٨٢/٧ ........................« نْ كِبْرٍ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ فِي قَ نْ كَ نَّةَ مَ لُ الْجَ خُ دْ «الَ يَ
٦-٧٠٦/٧ .............................. « تٍ حْ نْ سُ هُ مِ مُ بَتَ لَحْ نْ نَ نَّةَ مَ لُ الْجَ خُ دْ «الَ يَ
١-٦٦١/٣ ............................... « بِيَةَ يْ دَ الْـحُ ا وَ رً دَ بَدْ هِ دٌ شَ لُ النَّارَ أَحَ خُ دْ «الَ يَ
١٩٠/٨ ...............................................« لِّيَ تَّى يُصَ دٌ حَ نَّ أَحَ بَحَ ذْ «ال يَ
١-٨٤/٣ ................................................ « اءُ عَ اءَ إِالَّ الدُّ دُّ القَضَ رُ «الَ يَ
٦-٥٩٧/٧ ................................« قِّ لَى الْحَ ينَ عَ رِ اهِ بِ ظَ رْ لُ الْغَ الُ أَهْ زَ «الَ يَ
٣٩٩/١٠
١-٥٨/٣ ..................................................... « بِيرِ لْبُ الْكَ الُ قَ زَ «الَ يَ
١-٤٤٦/٣ ..................................................« ونَ رُ تَأَخَّ ومٌ يَ الُ قَ زَ «الَ يَ
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٦٤٨

٨-٦-٢٠١٧

٤-٤٤٩/٥
١٥٩/٩ ......................................... « هِ رِ اللّ نْ ذِكْ بًا مِ طْ انُكَ رَ الُ لِسَ زَ «ال يَ
١-٨٥/٣ ..................................................« بْدِ عَ ابُ لِلْ تَجَ الُ يُسْ زَ «الَ يَ
١-٣١٢/٣ ................................ « تِهِ الَ بْدِ فِي صَ لَى العَ بِالً عَ قْ هُ مُ الُ اللَّ زَ «الَ يَ
١-٤٨٢/٣ ...................................« نٌ مِ ؤْ وَ مُ هْ نِي وَ زْ ينَ يَ انِي حِ نِي الزَّ زْ «الَ يَ
٤-٣١٤/٥
٨٤/٨
٤٦٣/١٠
٦-٧٦٢/٧ ........................................ « ةِ ُمَّ هِ األْ ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ «الَ يَسْ
٤-٥٥٨/٥ ................................. « الَ إِنسٌ نٌّ وَ نِ جِ ذِّ ؤَ وتَ المُ عُ صَ «الَ يَسمَ
ا»............................................. ١-٨٤٠/٣ ائِمً مْ قَ نْكُ دٌ مِ بَنَّ أَحَ رَ «الَ يَشْ
٤-٢٦١/٥ ......................................« رُ النَّاسَ ن الَ يَشكُ ، مَ هَ رُ اللَّ «الَ يَشكُ
٦-٣٨٧/٧ ..................................... « وتَ يَمُ ا فَ ائِهَ ْوَ لَى ألَ دٌ عَ بِرُ أَحَ «الَ يَصْ
١-٥٣٣/٣ .........................................« رٍ دَ لِبَشَ جُ رٍ أَنْ يَسْ لُحُ لِبَشَ «الَ يَصْ
٢٧٥/٩ ..........................« اءَ يْضَ سُ بَ مْ ونَ الشَّ رِ إِالَّ أَنْ تَكُ دَ الْعَصْ عْ لَّى بَ «الَ يُصَ
ا»................................. ٤-٣١٠/٥ قً لُ ا خُ نْهَ هَ مِ رِ نَةً إِنْ كَ مِ ؤْ نٌ مُ مِ ؤْ كْ مُ رَ فْ «الَ يَ
٤-٥٥/٥، ٤٤٩ .................« هُ ونَ ا دُ ونَ أَنَ تَّى أَكُ ءٍ حَ يْ مْ إِلَى شَ نْكُ دٌ مِ نَّ أَحَ مَ دِّ قَ «الَ يُ
٦-٣١٣/٧
٤٥٥/١٠ ............................................. « هِ بِيلِ اللَّ دٌ فِي سَ مُ أَحَ لَ كْ «الَ يُ
٦-٣٤٥/٧ ............................................. « يصَ مِ مُ الْقَ رِ حْ بَسُ الْمُ لْ «الَ يَ
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٦٤٩

٨-٦-٢٠١٧

٦-١٨٢/٧ .................................. « هِ يَةِ اللَّ شْ نْ خَ لٌ بَكَى مِ جُ لِجُ النَّارَ رَ «الَ يَ
٤١/٨ .................................« هِ ارِ دَ بَة فِي جِ شَ زَ خَ رِ غْ هُ أَنْ يَ ارَ ارٌ جَ نَعْ جَ مْ «الَ يَ
١-٣٢٠/٣ ................................................. « مْ نْكُ الً مِ جُ نَّ رَ نَعَ مْ «الَ يَ
١٢٩/١٠ ..................... « هُ انَ كَ لَّ مَ جَ زَّ وَ هُ عَ لَ اللَّ لِمٌ إِالَّ أَدْخَ سْ لٌ مُ جُ وتُ رَ مُ «ال يَ
١-٦٦١/٣ .......................... « لَدِ نَ الْوَ ةٌ مِ ينَ ثَالَثَ لِمِ سْ نَ الـْمُ دٍ مِ وتُ ألَحَ مُ «الَ يَ
٤-١٧٠/٥ ........................... « هِ نُ الظَّنَّ بِاللَّ سِ وَ يُحْ هُ مْ إِالَّ وَ كُ دُ وتَنَّ أَحَ مُ «الَ يَ
٦-٥٠١/٧
٢١/٩ ............................................. ا» انً ونَ لَعَّ يقٍ أَنْ يَكُ دِّ نْبَغِي لِصِ «ال يَ
٣٣/٩ ................................. ا» يحً دَ رِ ا أَوْ يَجِ تً وْ عَ صَ مَ تَّى يَسْ فْ حَ رِ نْصَ «الَ يَ
١٤٧/٨ ..........« ةِ رأَ المَ ةِ  ورَ عَ إِلَى  ةُ  رأَ المَ الَ وَ  ، لِ جُ الرَّ ةِ  ورَ عَ إِلَى  لُ  جُ الرَّ نْظُرِ  يَ «الَ 
٦-٣٤٧/٧ ................................ « طُبُ الَ يَخْ حُ وَ نْكَ الَ يُ مُ وَ رِ حْ نْكِحُ الْمُ «الَ يَ
٢٢٩/١٠
١-٥٣٧/٣ ........ « هِ الِدِ وَ وَ  ، هِ لَدِ وَ نْ  مِ إِلَيْهِ  بَّ  حَ أَ ونَ  كُ أَ تَّى  حَ مْ  كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «الَ 
٧٧٥  ،٦-٢١٠/٧
١-٢٤٤/٣ ..................... « هِ سِ بُّ لِنَفْ ا يُحِ يهِ مَ َخِ بَّ ألِ تَّى يُحِ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ «الَ يُ
٤-٤٩/٥، ١٧٩
٦-١٩٠/٧
٤-٤٢٢/٥ ......................................... « عٍ بَ نَ بِأَرْ مِ ؤْ تَّى يُ بْدٌ حَ نُ عَ مِ ؤْ «الَ يُ
٤-٤٥٥/٥ ............................ « هِ رِّ شَ هِ وَ يْرِ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تَّى يُ بْدٌ حَ نُ عَ مِ ؤْ «الَ يُ
٢٠/٨ ...............................« بِ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ نْ جَ  مِ ارَ النَّصَ ودَ وَ نَّ الْيَهُ جَ رِ ُخْ «ألَ
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٦٥٠

٨-٦-٢٠١٧

١٦٧/١٠
١-٣٣٤/٣ ........................... « هِ يْ دَ لَى يَ هُ عَ تَحُ اللَّ فْ الً يَ جُ ةَ رَ ايَ هِ الرَّ ذِ طِيَنَّ هَ ُعْ «ألَ
٤-١١٠/٥
٤-١٨٥/٥ .............................. « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ أْتُونَ يَ تِي يَ نْ أُمَّ ا مِ امً وَ نَّ أَقْ لَمَ َعْ «ألَ
٦-٢٥٠/٧، ٧٥٠
   ٢٤٩/١٠
الَى»............................ ١-١٠٨/٣، ١٨٧ عَ هَ تَ ونَ اللَّ رُ كُ ذْ مٍ يَ وْ عَ قَ دَ مَ عُ َنْ أَقْ «ألَ
١-١١٠/٣، ١٨٧ ............................. دُ لله» مْ الْـحَ انَ اللَّه وَ بْحَ : سُ ولَ َنْ أَقُ «ألَ
١٦٠/٩
ا».......... ١-١٦٦/٣ هَ يَبِيعَ هِ فَ رِ هْ لَى ظَ طَبٍ عَ ةِ حَ مَ زْ يَأْتِيَ بِحُ هُ فَ بُلَ مْ حْ كُ دُ ذَ أَحَ أْخُ َنْ يَ «ألَ
٣٣٦/٨
٩٧/٩ ................................ « هُ قَ ثِيَابَ رِ تُحْ ةٍ فَ رَ مْ لَى جَ مْ عَ كُ دُ لِسَ أَحَ َنْ يَجْ «ألَ
٢٤٩/٩ .............................. « يدٍ دِ نْ حَ يَطٍ مِ خْ لٍ بِمِ جُ أْسِ رَ نَ فِي رَ طْعَ «ألَنْ يُ
١-٤٢٣/٣ ... « مِ رُ النَّعَ مْ ونَ لَكَ حُ نْ أَنْ يَكُ يْرٌ لَكَ مِ ا خَ دً احِ الً وَ جُ هُ بِكَ رَ يَ اللَّ دِ هْ َن يَ «ألَ
٢٣١/٨
١-٥٧٣/٣ ....................... « انِ يَ رِ انِ يَجْ رَ هْ هُ نَ عَ ، مَ نْهُ الِ مِ جَّ عَ الدَّ ا مَ مُ بِمَ لَ ا أَعْ «ألَنَ
٤-٥٣٠/٥ ........................................... الَى» عَ هِ تَ بِّ دٍ بِرَ هْ يثُ عَ دِ هُ حَ َنَّ «ألِ
ا»............... ٦-٩١/٧ هَ بَاؤُ صْ حَ ، وَ رُ فَ كُ األَذْ سْ ا الْمِ هَ طُ الَ ، ومِ ةٍ لَبِنَةُ فِضَّ بٍ وَ هَ «لَبِنَةُ ذَ
١١١/٩ ............................... « ةِ رَ يْرُ  اآلخِ يْرُ  خَ ا  الْخَ ، إِنَّمَ مّ لَبَّيْكَ هُ «لَبَّيْكَ اللَّ
١١٠/٩ ...............................« يكَ لَكَ لَبَّيْكَ رِ ، لَبَّيْكَ الَ شَ مَّ لَبَّيْكَ هُ «لَبَّيْكَ اللَّ
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٦٥١

٨-٦-٢٠١٧

١١١/٩ ...........................................................« قِّ «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَ
١-٤٢٩/٣، ٧٣٠ .. « هِ ذِ تِي هَ جَّ دَ حَ عْ جُّ بَ لِّي الَ أَحُ ي لَعَ إِنِّي الَ أَدْرِ مْ فَ كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ «لِتَأْخُ
٦-٣٦٧/٧، ٣٧٠
٦-٧٤٧/٧ ......................................« بْرٍ ا بِشِ بْرً مْ شِ بْلَكُ نْ قَ نَنَ مَ نَّ سَ «لَتَتَّبِعُ
٣٦٣/٩، ٣٧٧
٦-٥٠٤/٧ .................................................. « طَنْطِينِيَّةُ نَّ الْقُسْ تَحَ «لَتُفْ
٤-١٧/٥ .....................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِهَ قُوقَ إِلَى أَهْ نَّ الْحُ دُّ «لَتُؤَ
٦-٥٨٢/٧، ٦٠٥
٦٢٥  ،٤٩٣ ا» ......١-٢٢٦/٣،  ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ يْرٌ مِ ةٌ خَ وَ دْ هِ أَوْ غَ بِيلِ اللَّ ةٌ فِي سَ حَ وْ «لَرَ
٤-٣٢٩/٥ ........................ « لِمٍ سْ لٍ مُ جُ تْلِ رَ نْ قَ هِ مِ نْدَ اللَّ نُ عِ وَ يَا أَهْ نْ الُ الدُّ وَ «لَزَ
٤-٣٤٣/٥ ............................................... ينًا» م دَ بِكُ احِ لَى صَ لَّ عَ «لَعَ
١٠٣/١٠
ا»............................. ٤-٣١٥/٥ هَ ائِعَ بَ ا وَ اقِيَهَ سَ ا وَ هَ بَ ارِ شَ : وَ رَ مْ هُ الْخَ نَ اللَّ «لَعَ
٨٣/٨ ..................................« هُ دُ طَعُ يَ تُقْ ةَ فَ قُ الْبَيْضَ رِ ، يَسْ قَ ارِ هَ السَّ نَ اللَّ «لَعَ
٩٣/٩ ....................................................« بُورِ اتُ القُ ارَ وَّ هَ زَ نَ اللَّ «لَعَ
٤-١٨٨/٥ .............................. « ةِ أَ رْ ةَ الْمَ بَسُ لِبْسَ لْ لَ يَ جُ نَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ «لَعَ
١٢٨/٨، ١٣٧
١-٦٥٣/٣ ................................ « هُ وكِلَ مُ بَا، وَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص آكِلَ الرِّ سُ نَ رَ «لَعَ
٤-٥٧٩/٥
١-٧٥٣/٣ .................... « اءِ الِ بِالنِّسَ جَ نَ الرِّ ينَ مِ بِّهِ تَشَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص الْـمُ سُ نَ رَ «لَعَ
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٦٥٢

٨-٦-٢٠١٧

٦-٦٩٤/٧
٦-٥٦٥/٧ ...............................« هُ يرَ الَ غَ يًا وَ لِّ صَ عُ مُ بَ الَ تَدَ قرَ هُ العَ نَ اللَّ «لَعَ
١-٧٠٦/٣ ..................................« اتِ مَ شِ تَوْ سْ الـْمُ ، وَ اتِ مَ اشِ هُ الْوَ نَ اللَّ «لَعَ
١-٤٣٠/٣ ....................................... « ارَ النَّصَ ودِ وَ لَى الْيَهُ هِ عَ نَةُ اللَّ «لَعْ
٩٦/٩، ٣٧١
١٤٧/٩ ..................................................... ا» عً اسِ تَ وَ رْ جَّ دْ تَحَ «لَقَ
٤-٥٥١/٥ ......... « يَةِ البَيْتِ ا فِي نَاحِ أَنَ هُ وَ لِّمُ اِدلَةُ إِلَى النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص تُكَ جَ اَءتِ المُ دْ جَ «لَقَ
٤-٦٢٨/٥ ....................................... « لِكِ كمِ المَ م بِحُ متَ فِيهِ كَ دْ حَ «لَقَ
٤-١٢٢/٥ ............................................. ا» عً زَ عِ فَ أَ ابنُ األَكوَ دْ رَ «لَقَ
٦-٢٠٠/٧ ..... « يقِ رِ الطَّرِ هْ نْ ظَ ا مِ هَ طَعَ ةٍ قَ رَ جَ نَّةِ فِي شَ لَّبُ فِي الْجَ تَقَ الً يَ جُ أَيْتُ رَ دْ رَ «لَقَ
٥٢/٨
٦-٦٠٩/٧، ٧٧١ ..................... « تَلَوَّ مَ يَ ظَلُّ الْيَوْ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ «لَقَ
٤-٣٩١/٥ .................... « ايَ رَ سْ نْ مَ أَلُنِي عَ يْشٌ تَسْ رَ قُ ، وَ رِ جْ تُنِي فِي الْحِ أَيْ دْ رَ «لَقَ
٢٦١/١٠
١-٢٢٢/٣ ......................... طَى» ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ مِ الَّذِ سْ هَ بِاالِ أَلْتَ اللَّ دْ سَ «لَقَ
٣٤٥/٩
٦-٤٥٥/٧ .......................... « تْهُ جَ زَ رِ لَمَ اءِ الْبَحْ تْ بِمَ جَ زِ ةً لَوْ مُ لِمَ لْتِ كَ دْ قُ «لَقَ
١-٤٠/٣ .................................................... « كِ مِ وْ نْ قَ يتُ مِ دْ لَقِ «لَقَ
٦-٥٠٣/٧
١-٥٦٢/٣ ...................................... « امَ تُقَ الَةِ فَ رَ بِالصَّ تُ أَنْ آمُ مْ مَ دْ هَ «لَقَ
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٦٥٣

٨-٦-٢٠١٧

١-٦٨٢/٣ ................................................ « يَ دِ دْ هُ ، أَوْ لَقَ فِّقَ دْ وُ «لَقَ
يَ بِي».............................................. ١٦٠/٩ رِ ةَ أُسْ يمَ لَيْلَ اهِ رَ يتُ إِبْ «لَقِ
٥٨/٩ ........................................ « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ تِهِ يَ نْدَ اسْ اءٌ عِ ادِرٍ لِوَ لِّ غَ «لِكُ
٢٠٧/٨ ......................................... « انِ تَ رَ جْ ينَةِ هِ فِ لَ السَّ ا أَهْ تُمْ يَ نْ مْ أَ «لَكُ
٤٣/٩ ........................................... « يْهِ لَ مُ اللّه عَ كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ «لَكُ
٣٣١/١٠ .......................................... « الٍ صَ تُّ خِ هِ سِ نْدَ اللَّ يدِ عِ هِ «لِلشَّ
٣٧٩/١٠ ....................................... « مْ نْكُ ينَ مِ سِ مْ رُ خَ مْ أَجْ نْهُ لِ مِ امِ عَ «لِلْ
١-٤٣٦/٣ .............................................. « هِ بْدِ ةِ عَ بَ ا بِتَوْ حً رَ دُّ فَ هُ أَشَ «لَلَّ
٤-٤٣/٥، ٤٠٣ ............................ ا» دً احِ ئَةٌ إِالَّ وَ ا مِ مً عُونَ اسْ تِسْ ةٌ وَ عَ هِ تِسْ «لِلَّ
١٤٥/٩
٦-٣٥٥/٧ ...........................« نَيْنِ كْ نَ الْبَيْتِ إِالَّ الرُّ تَلِمُ مِ سْ «لَمْ أَرَ النَّبِيَّملسو هيلع هللا ىلص  يَ
٦-٧٧٤/٧ ..............................................« نهُ نَ مِ طُّ أَحسَ يئًا قَ «لَم أَرَ شَ
٢٧٤/٨ ....................................................... « رِ لَمْ تُقْصَ «لَمْ أَنْسَ وَ
٤-٦١٨/٥ ............................ « هِ ينَ أَنبِيَاءِ اللَّ لُوا بَ ضِّ ؟ الَ تُفَ هُ جهَ «لِمَ لَطَمتَ وَ
ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص»........................ ٦-٧٧٣/٧ سُ نْ رَ مْ مِ بَّ إِلَيهِ صٌ أَحَ خْ نْ شَ كُ «لَم يَ
ى»................. ٦-٢٦٤/٧ نْتَهَ ةِ الْمُ رَ دْ يَ بِهِ إِلَى سِ تُهِ ولِ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص انْ سُ يَ بِرَ رِ ا أُسْ «لَمَّ
٢٦١/١٠
٢٨٦/٨ ................ « يْهِ لَ دُ عَ تَمِ عْ هُ يَ الَّ صَ ا فِي مُ ودً مُ ذَ عَ مَ اتَّخَ لَ اللَّحْ مَ حَ نَّ وَ ا أَسَ «لَمَّ
٦-٤٥٥/٧ ..........................................« مٍ وْ تُ بِقَ رْ رَ بِّي مَ جَ بِي رَ رَ ا عَ «لَمَّ
٢٠٧/١٠ ...............................« لَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَ ولُ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص انْجَ سُ مَ رَ دِ ا قَ «لَمَّ
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٦٥٤

٨-٦-٢٠١٧

١٤٧/٩ ...................................... « تَبَ فِي كِتَابِهِ لْقَ كَ هُ الْخَ ى اللَّ ا قَضَ «لَمَّ
٦٧/٨ .................................. « نْبَرِ لَى الْمِ امَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ي، قَ رِ ذْ لَ عُ زَ ا نَ «لَمَّ
١٥١/٩ .........................................« نَّةَ هُ الْجَ لُ مَ مْ عَ نْكُ ا مِ دً لَ أَحَ خِ دْ «لَنْ يُ
٤-٣٢٨/٥ .................................... « نْ دِينِهِ ةٍ مِ حَ نُ فِي فُسْ مِ ؤْ الَ الْمُ زَ «لَنْ يَ
٤-٥٩٠/٥ .........................................« ةٍ رَ أَلفاً مِن قِلَّ شَ لَبَ اثنَا عَ غْ «لَن يُ
١-٢٦٤/٣، ٥٦٠ ..................... « سِ مْ لُوعِ الشَّ بْلَ طُ لَّى قَ دٌ صَ لِجَ النَّارَ أَحَ «لَنْ يَ
٢٣٢/٩ .................................« يْنِكَ نْتُ بِهِ فِي عَ نِي لَطَعَ نْظُرُ مُ أَنَّكَ تَ لَ «لَوْ أَعْ
١-٥٦٧/٣ ... « مْ الِمٍ لَهُ يْرُ ظَ وَ غَ هُ مْ وَ هُ بَ ذَّ هِ عَ ضِ لَ أَرْ اتِهِ وأَهْ مـٰوَ ل سَ بَ أَهْ ذَّ هَ عَ «لَوْ أَنْ اللَّ
٢٣٢/٩ ...........................................« نٍ يْرِ إِذْ يْكَ بِغَ لَ عَ عَ لَ أً اطَّ رَ «لَوْ أَنَّ امْ
ا».... ٦-٩٥/٧ مَ يْنَهُ ا بَ تْ مَ اءَ َضَ ضِ ألَ َرْ لِ األْ لَعَتْ إِلَى أَهْ نَّةِ اطَّ لِ الْجَ نْ أَهْ ةً مِ أَ رَ «لَوْ أَنَّ امْ
نيَا»................... ٦-٩٠/٧ َنتَنَ أَهلَ الدُّ نيَا، ألَ اقُ فِي الدُّ هرَ اقٍ يُ سَّ ا مِن غَ لوً «لَو أَنَّ دَ
١٧/١٠
٦-٧٨/٧ .....« اءِ مَ نَ السَّ لَتْ مِ سِ ةٍ - أُرْ مَ جُ مْ ثْلِ جُ ارَ إِلَى مِ أَشَ هِ - وَ ذِ ثْلَ هَ ةً مِ اصَ صَ «لَوْ أَنَّ رَ
٦-٩٣/٧ ............ « افِقِ وَ يْنَ خَ ا بَ فَتْ لَهُ مَ رَ خْ ا، لَتَزَ نَّةِ بَدَ ا فِي الْجَ مَّ رٌ مِ فُ لُّ ظُ قِ ا يُ «لَوْ أَنَّ مَ
١-٢٩٢/٣ ............................ « لِهِ كُّ قَّ تَوَ هِ حَ لَى اللَّ لُونَ عَ كَّ تَوَ نْتُمْ تَ مْ كُ «لَوْ أَنَّكُ
٤-١٨/٥، ٣٣٨
٣٣٨/٨
٤-٦٢٠/٥ .. « مْ تُ ذْ لَذَّ تَ ا  مَ وَ ا،  ثِيرً كَ يْتُمْ  لَبَكَ وَ لِيالً  قَ تُمْ  كْ حِ لَضَ مُ  لَ عْ أَ ا  مَ ونَ  لَمُ عْ تَ «لَوْ 
٦-١٥٣/٧، ٣٣٩
٣٨٧/١٠ ................................ « ينَ لِمِ سْ ابِرِ المُ قَ نْ فِي مَ فَ دْ هُ لَمْ يُ تُ رْ ضَ «لَوْ حَ
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٦٥٥

٨-٦-٢٠١٧

١٧٩/١٠ .................................... « بْتُ َجَ اعٍ ألَ رَ اعٍ أَوْ كُ يتُ إِلَى ذِرَ عِ «لَوْ دُ
٤-١٢١/٥ ......................................... « ةُ ئِكَ الَ تهُ المَ ختَطَفَ نِّي الَ ا مِ نَ «لَو دَ
١-٧٨٠/٣ .............................. « طَّابِ رَ بْنَ الْـخَ مَ انَ عُ بِيٌّ لَكَ ي نَ انَ بَعْدِ «لَوْ كَ
٤-٥٣٨/٥
٦-٨٩/٧ .....«( لٌ مِن (أَهلِ جُ فِيهِ رَ ، وَ ونَ يدُ زِ ) أَو يَ ئَةُ (أَلفٍ دِ مِ سجِ ا المَ ذَ انَ فِي هَ «لَو كَ
٤-٦٢/٥ ..........................................« الٍ نْ مَ انِ مِ ادِيَ مَ وَ بْنِ آدَ انَ الِ «لَوْ كَ
١٤٦/١٠ .................................. باعِي» هُ إِالَّ اتَّ عَ سِ ا وَ يا مَ ى حَ وسَ انَ مُ «لَوْ كَ
١-١٩١/٣ ............................« ةٍ نَاحَ بَعُوضَ هِ جَ نْدَ اللَّ لُ عِ دِ يَا تَعْ نْ انَتِ الدُّ «لَوْ كَ
٤-٧٤/٥، ٢٩٤
٤-٣٠٦/٥ .................................... « دٍ َحَ دَ ألِ جُ ا أَنْ يَسْ دً ا أَحَ رً نْتُ آمِ «لَوْ كُ
٦-٢٧٢/٧ .................. « رٍُ بَكْ ا  بَ أَ تُ  ذْ تَّخَ الَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ لِيالً  خَ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ «َلَوْ 
٦-٢١٧/٧ .............. « يَ اعِ بْتُ الدَّ َجَ ، ألَ فُ ا لَبِثَ يُوسُ نِ طُولَ مَ جْ «لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّ
٤-١٠٤/٥ ................................. « مْ يْكُ لَ يتُ عَ شِ ، لَخَ نِبُونَ ذْ ونُوا تُ «لَوْ لَمْ تَكُ
٤-١٥٠/٥ ........................... يْهِ؟!» لَ ا عَ اذَ لِّي مَ صَ يِ الْمُ دَ يْنَ يَ ارُّ بَ مُ الْمَ لَ عْ «لَوْ يَ
١-٨٤٩/٣ ............ « دٌ نَّتِهِ أَحَ عَ بِجَ ا طَمِ ، مَ ةِ وبَ قُ نَ الْعُ نْدَ اللَّه مِ ا عِ نُ مَ مِ ؤْ مُ الْـمُ لَ عْ «لَوْ يَ
٤-٨٩/٥
١٤٨/٩
١-٤٤٤/٣ .............................« لِ فِّ األَوَّ الصَّ اءِ وَ ا فِي النِّدَ مُ النَّاسُ مَ لَ عْ «لَوْ يَ
٤-٤٤٨/٥
٨٣/٨
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٦٥٦

٨-٦-٢٠١٧

٢٢١/٩
٦-١٤٤/٧ ........ « هُ دَ حْ يْلٍ وَ اكِبٌ بِلَ ارَ رَ ا سَ ، مَ لَمُ ا أَعْ ةِ مَ دَ حْ ا فِي الْوَ مُ النَّاسُ مَ لَ عْ «لَوْ يَ
الة»........ ٦-٤٧٩/٧، ٤٨٠ لِّ صَ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، ألَ لَى أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ «لَوْ
٢١٩/٩
٦-٤٨٠/٧ ...............« وءٍ ضُ لِّ وُ عَ كُ اكِ مَ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، ألَ لَى أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ «لَوْ
١-٢٢٩/٣ ..................................................« يْشٌ رَ نِي قُ يِّرَ عَ الَ أَنْ تُ «وْ
١٦٧/٩ ............................................. ا» انَ هَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص نَ سُ الَ أَنْ رَ «لَوْ
١٩٩/١٠ ...................................« دُ مَ أَحْ ، وَ دٌ مَّ حَ ا مُ : أَنَ اءٍ مَ ةُ أَسْ سَ مْ «لِي خَ
١-٨٦/٣، ١٩٣ ............................ « ءُ رْ بَالِي الْمَ انٌ الَ يُ مَ لَى النَّاسِ زَ «لَيَأْتِيَنَّ عَ
٤-٣٣/٥، ٢٣٩
١٠٣/٩
١-٥١١/٣ .................................. « ارُ النَّهَ يْلُ وَ غَ اللَّ لَ ا بَ رُ مَ ا األَمْ ذَ نَّ هَ «لَيَبْلُغَ
٤-٢٧/٥، ١٢٠
١٣٤/١٠
٤-١٢٠/٥ .............................. نِي» سُ رُ ابِي يَحْ حَ نْ أَصْ ا مِ الِحً الً صَ جُ «لَيْتَ رَ
٤-٥٩٧/٥ ................................« لَكَ ةِ إِالَّ هَ يَامَ مَ الْقِ وْ بُ يَ اسَ دٌ يُحَ «لَيْسَ أَحَ
٣٩/١٠
٦-٣٤/٧ .. « ونَْ عُ مْ لَيَدْ هُ ، إِنَّ هِ نَ اللَّ هُ مِ عَ مِ لَى أَذً سَ بَرَ عَ ءٌ أَصْ يْ وْ لَيْسَ شَ ، أَ دٌ «لَيْسَ أَحَ
٦-٦٣٨/٧ ................................................ « ةِ عَ رَ يدُ بِالصُّ دِ «لَيْسَ الشَّ
١-١٥٧/٣ .............................. لَكِنَّ الْغِنَى» ضِ وَ رَ ةِ الْعَ ثْرَ نْ كَ «لَيْسَ الْغِنَى عَ
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٦٥٧

٨-٦-٢٠١٧

٤-٦٤/٥، ٢٦٠
٤-١١٧/٥ ..................................« يْنَ النَّاسِ لِحُ بَ ي يُصْ ابُ الَّذِ ذَّ «لَيْسَ الْكَ
٥٤/٩، ٣٥٣
١-١٦٣/٣ .................. « لَى النَّاسِ ي يَطُوفُ عَ افِ الَّذِ ا الطَّوَّ ذَ كِينُ بِهَ سْ «لَيْسَ الْمِ
٦-٦١٢/٧
٢٠/٩ .......................................... « انِ عَّ الَ اللَّ ، وَ انِ نُ بِالطَّعَّ مِ ؤْ «لَيْسَ الْمُ
١-٦٨٣/٣ ............................................... « افِئِ كَ لُ بِالـْمُ اصِ «لَيْسَ الْوَ
٦-١٨٢/٧ .......« وعٍ مُ دُ نْ  مِ ةٌ  طْرَ قَ  ، يْنِ رَ ثَ أَ وَ يْنِ  تَ طْرَ قَ نْ  مِ هِ  اللَّ إِلَى  بَّ  أَحَ ءٌ  يْ شَ «لَيْسَ 
١-٨٤/٣ .....................................« اءِ عَ نَ الدُّ هِ مِ لَى اللَّ مَ عَ رَ ءٌ أَكْ يْ «لَيْسَ شَ
١-٧٦٩/٣ ....................................... « مِ دَ الْيَوْ عْ بٌ بَ رْ لَى أَبِيكِ كَ «لَيْسَ عَ
١٨٢/١٠ .................................................... « ءِ وْ ثَلُ السَّ «لَيْسَ لَنَا مَ
٢٥٠/٩، ٣٦٩ ........................................... ا» نَ يْرِ بَّهَ بِغَ نْ تَشَ نَّا مَ «لَيْسَ مِ
١-٧٤٦/٣ ...................................................« ا تَظُنُّونَ مَ وَ كَ «لَيْسَ هُ
١-٧٢٢/٣، ٤٧٦ . « فَ ازِ عَ مرَ والمَ ، والْخَ يرَ رِ الْحَ ، وَ رَ لُّونَ الْحِ تَحِ امٌ يَسْ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ «لَيَكُ
٤-٤١/٥، ٣١٤
٦-١٧١/٧
٢٨٨/١٠
١-٦٨٤/٣ .............................. « لَّ مُ الْـمَ هُ فُّ ا تُسِ أَنَّمَ كَ ، فَ لْتَ ا قُ مَ نْتَ كَ «لَئِنْ كُ
١-٦٧٤/٣ ................................... عات» مُ م الجُ دْعهُ نْ وَ امٌ عَ وَ «لَيَنْتهيَنَّ أَقْ
٦-٣٣٨/٧
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٦٥٨

٨-٦-٢٠١٧

٦-٨٦/٧ .......... « نَّمَ هَ مُ جَ مْ فَحْ ا هُ اتُوا، إِنَّمَ ينَ مَ مُ الَّذِ ائِهِ ونَ بِآبَ رُ تَخِ فْ امٌ يَ وَ يَنَّ أَقْ «لَيَنْتَهِ
٤-٤٦٧/٥ ..... تنِي» قَ دَّ صَ ، وَ رَ بِي النَّاسُ فَ نَت بِي إِذ كَ ا، قَد آمَ نهَ يراً مِ هُ خَ لَنِي اللَّ ا أَبدَ «مَ
٦-١١٥/٧
١-٧٧٥/٣ ......................................... « هُ ثْلَ : مِ لْتُ ؟ قُ لِكَ َهْ يْتَ ألِ قَ ا أَبْ «مَ
٤-٤٤٦/٥
يُوتِ اللَّه»........................................ ٢٦/٨ نْ بُ يْتٍ مِ مٌ فِي بَ وْ عَ قَ تَمَ ا اجْ «مَ
٤-٨٠/٥ .............................................. ا» انً يْتُ إِنْسَ كَ بُّ أَنِّي حَ ا أُحِ «مَ
١-٢٢١/٣ ..................................« هِ نَ اللَّ هُ مِ عَ مِ لَى أَذً سَ بَرُ عَ دٌ أَصْ ا أَحَ «مَ
يَا».................... ١-٧٩٦/٣ نْ الدُّ إِلَى  عَ  جِ رْ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ  ، نَّةَ الْـجَ لُ  خُ دْ يَ دٌ  حَ أَ ا  «مَ
٣٣١/١٠
٣١٦/٨ ............................... « امٌ رَ وَ حَ هُ مَ فَ رَّ ا حَ مَ ، وَ الَلٌ وَ حَ هُ لَّ اللَّه فَ ا أحَ «مَ
١-٢١٥/٣ ................................ ؟» ةَ اعَ هِ السَّ ذِ ا هَ مَ يُوتِكُ نْ بُ ا مِ مَ كُ جَ رَ ا أَخْ «مَ

لَتْ  نَزَ فَ  ، ءٍ يْ بِشَ نَ  رْ كَ ذْ يُ اءَ  النِّسَ   أَرَ ا  مَ وَ  ، الِ جَ لِلرِّ إِالَّ  ءٍ  يْ شَ لَّ  كُ   أَرَ ا  «مَ
١-٦٤٨/٣ ..............................«﴾ t s r﴿ : ةُ هِ اآليَ ذِ هَ
١-٧٣٧/٣، ٧٥٢ ........................ « ارِ فِي النَّارِ زَ نَ اإلِ بَيْنِ مِ عْ نَ الْكَ لَ مِ فَ ا أَسْ «مَ
٤-٣٩/٥
٦-٦٩٥/٧
٦-٥٠٠/٧ .......................................... « نٌ زْ مِي حَ : اسْ الَ ؟ قَ كَ مُ ا اسْ «مَ
٦-٣٨٢/٧ ........................................ «! بَّكِ إِلَيَّ أَحَ دٍ وَ لَ نْ بَ يَبَكِ مِ ا أَطْ «مَ
٦-٢١٢/٧ .......................... « هُ النَّارُ سَّ تَمَ هِ فَ بِيلِ اللَّ بْدٍ فِي سَ ا عَ مَ دَ تْ قَ بَرَّ ا اغْ «مَ
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٦٥٩

٨-٦-٢٠١٧

١-٢٣١/٣ ................................................. ؟» كَ مِّ نْ عَ نَيْتَ عَ ا أَغْ «مَ
٢٤/٨ ..................................................« دِ اجِ سَ يِيدِ الْمَ تُ بِتَشْ رْ ا أُمِ «مَ
٦-١٠٧/٧ ..................... عِلُوا» لَى أَنْ تُشْ مْ عَ نْكُ لِكَ مِ دَّ ذَ لَى أَنْ أَرُ رَ عَ دَ ا بِأَقْ ا أنَ «مَ
٨٠/٩ ...................................................... ابِي» حَ يْهِ وأَصْ لَ ا عَ ا أنَ «مَ
١-٦٣٦/٣ .................................« اكِبٍ رَ يَا كَ نْ الدُّ ا وَ ا أَنَ يَا؟! إِنَّمَ نْ الدُّ ا وَ ا أَنَ «مَ
١-٥٤٨/٣ ......................................« اءً فَ لَ لَهُ شِ زَ ، إِالَّ أَنْ اءً هُ دَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ «مَ
٤-٤٧٨/٥
١٤٥/٨
١٩٤/٨ ..........................................« لْ كُ مُ اللَّه فَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ رَ الدَّ هَ ا أَنْ «مَ
١٠٩/٩ ............................... « رَ طُّ إِال بُشِّ بِّرٌ قَ كَ بَّرَ مُ ال كَ ، وَ طُّ لٌّ قَ هِ لَّ مُ ا أَهَ «مَ
٦-٧٠٤/٧ ....................................... «: قُولُ يَأْتِي يَ ثُهُ فَ بْعَ لِ نَ امِ الُ الْعَ ا بَ «مَ
٣٥٣/٩ ................................................ لِيَّةِ؟!» اهِ  الْجَ وَ عْ الُ دَ ا بَ «مَ
ا».................. ١-٧٦٢/٣ يْهَ لَ دَ عَ عُ ا لَكَ لِتَقْ تُهَ يْ تَرَ : اشْ الَتْ قَ ةِ؟ فَ قَ رُ هِ النُّمْ ذِ الُ هَ ا بَ «مَ
٦-٦٩٥/٧
٦-٢١٨/٧ .........................................« نَمَ ى الْغَ عَ بِيا إِالَّ رَ هُ نَ ا بَعَثَ اللَّ «مَ
١٢١/٨، ٣٣٦
٤-٦١٦/٥ ............................................... « تَينِ أَربَعُونَ ينَ النَّفخَ ا بَ «مَ
٦-٣٩٠/٧ ............................« نَّةِ يَاضِ الْجَ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ ي رَ نْبَرِ مِ يْتِي وَ يْنَ بَ ا بَ «مَ
١-٥٤٣/٣ .................................................. « حَ رُ أَذْ اءَ وَ بَ رْ يْنَ جَ ا بَ «مَ
٦-٣٨٦/٧ ................................................... « امٌ رَ ا حَ تَيْهَ بَ يْنَ الَ ا بَ «مَ
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٦٦٠

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٤٤/٣ .......................« ينَةِ دِ الْـمَ اءَ وَ نْعَ يْنَ صَ ا بَ مَ ي كَ ضِ وْ يَتَييْ حَ يْنَ نَاحِ ا بَ «مَ
١-٦٣٩/٣ .......................... « الَ دِينَاراً ماً وَ هَ تِهِ دِرْ وْ نْدَ مَ هِ عِ ولُ اللَّ سُ كَ رَ رَ ا تَ «مَ
٣٨٤/١٠
١-٢٨٨/٣، ٤٠٣ ............... « اءِ نَ النِّسَ الِ مِ جَ لَى الرِّ رَّ عَ ي فِتْنَةً أَضَ كْتُ بَعْدِ ا تَرَ «مَ
٤-٦٦/٥، ٢٧١
٦-٧٢١/٧، ٧٥٤
١٣٦/٨
١٠٣/٩
١٢٩/١٠ ............................................... ؟» مْ يدَ فِيكُ هِ ونَ الشَّ دُّ ا تَعُ «مَ
٣٨/٨ ...............................« ولُهُ سُ رَ هُ اللَّه وَ مَ رَّ الُوا: حَ نَا؟ قَ ولُونَ فِي الزِّ قُ ا تَ «مَ
٤-٨٣/٥ ..................................................... ا؟» ذَ ولُونَ فِي هَ قُ ا تَ «مَ
١٠٧/٨
١-٢٤٧/٣ .......................................................... ؟» اءَ بِكَ ا جَ «مَ
٤-٢٤٧/٥ .........« مْ بِيِّهِ لَى نَ لُّوا عَ لَمْ يُصَ ، وَ هَ فِيهِ وا اللَّ رُ كُ ذْ ا لَمْ يَ لِسً جْ مٌ مَ وْ لَسَ قَ ا جَ «مَ
٦-١٩/٧، ٧٣٦
٦-٢٦١/٧ .. « مْ بِيِّهِ لَى نَ لُّوا عَ لَمْ يُصَ ، وَ الَى فِيهِ عَ هَ تَ وا اللَّ رُ كُ ذْ لِساً لَمْ يَ جْ مٌ مَ وْ لَسَ قَ ا جَ «مَ
٢٣٦/٩ ............................................« ءٍ يْ لَى شَ ودُ عَ مْ الْيَهُ تْكُ دَ سَ ا حَ «مَ
١-٤٤/٣ ............................................. « ءٌ يْ لِمٍ لَهُ شَ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ «مَ
١-٢١٠/٣ ..................................... « لُّ ا الذُّ هَ لَ خَ ومٍ إِالَّ دَ ارَ قَ لَت دَ ا دَخَ «مَ
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٦٦١

٨-٦-٢٠١٧

١٠١/٨ .....« الِ لَى الْمَ ءِ عَ رْ صِ الْمَ رْ نْ حِ ا مِ دَ لَهَ نَمٍ بِأَفْسَ الَ فِي غَ سِ انِ أُرْ ائِعَ بَانِ جَ ا ذِئْ «مَ
٦-٧٧٣/٧ ........................... ي» جهِ مَ فِي وَ بَسَّ هِ ملسو هيلع هللا ىلص إِالَّ تَ ولُ اللَّ سُ آنِي رَ ا رَ «مَ
ولِ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص»................... ٦-٧٧٠/٧ سُ يَالِ مِن رَ مَ بِالعِ انَ أَرحَ ا كَ دً أَيتُ أَحَ ا رَ «مَ
٣٧٥/١٠ ........................« طُّ رٍ قَ هْ يَاَم شَ لَ صِ مَ تَكْ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص اسْ سُ أَيْتُ رَ ا رَ «مَ
٢٠٩/١٠ ............................... ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص» سُ نْ رَ نَ مِ سَ يْئًا أَحْ أَيْتُ شَ ا رَ « مَ
٦-١٨٤/٧ ................................. « نْهُ ظَعُ مِ بْرُ أَفْ الْقَ طُّ إِالَّ وَ ا قَ نْظَرً أَيْتُ مَ ا رَ «مَ
٤٦١/١٠ ...................... « ي لُبٍّ لَبَ لِذِ دِينٍ أَغْ لٍ وَ قْ اتِ عَ اقِصَ نْ نَ أَيْتُ مِ ا رَ مَ «وَ
ا؟»..................................................... ٦-٦١١/٧ ذَ أْيُكَ فِي هَ ا رَ «مَ
٣٥/٨ ..............................................« ارِ ينِي بِالْجَ يلُ يُوصِ بْرِ الَ جِ ا زَ «مَ
١-١١١/٣ ................................ ا» يْهَ لَ تُكِ عَ قْ ارَ الِ الَّتِي فَ لَى الْـحَ لْتِ عَ ا زِ «مَ
٦-٣٢٧/٧
٦-٥٥٢/٧ ............................. « : الَ الَ قَ ؟ فَ ءٍ قَطُّ يْ نْ شَ ئِلَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص عَ ا سُ «مَ
١-١٥٩/٣ ................................... « امٍ ةَ أَيَّ هُ ثَالَثَ لُ أَهْ بِيُّ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص وَ بِعَ نَ ا شَ «مَ
٦-٧٧٤/٧ ....................................... ا» كً سْ الَ مِ ، وَ طُّ ا قَ نْبَرً تُ عَ مْ مِ ا شَ «مَ
٤٢٥  ،٤١٢  ،١-٣٣/٣................. « ةِ يَامَ مَ القِ وْ نِ يَ مِ ؤْ انِ المُ يْزَ لُ فِي مِ قَ ءٌ أَثْ يْ ا شَ «مَ
٣٧٥/١٠ ........................ « انَ ضَ مْ يْرَ رَ الً غَ امِ ا كَ رً هْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  شَ سُ امَ رَ ا صَ «مَ
٢٣٠/٨ ...................... « ةً الَ مَّ صَ الَ أَتَ ، وَ ةً الَ فَّ صَ ، أَخَ طُّ امٍ قَ اءَ إِمَ رَ يْتُ وَ لَّ ا صَ «مَ
٤-٤٩٨/٥ ....................................... « لَ بَعدَ اليَومِ مِ ا عَ انُ مَ ثمَ رَّ عُ ا ضَ «مَ
٦-٦٤٢/٧ ................................ « هِ طُّ بِيَدِ يْئًا قَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص شَ سُ بَ رَ رَ ا ضَ «مَ
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٦٦٢

٨-٦-٢٠١٧

٢٢٠/٩ ............................................... « مْ تُ دْ جَ مْ إِنْ وَ كُ دِ لَى أَحَ ا عَ «مَ
١٦٠/٩ ..................................« هُ : ال إِلَهَ إِال اللّ قُولُ دٌ يَ ضِ أَحَ لَى األَرْ ا عَ «مَ
٨٠/١٠ .................................« هُ : ال إِلَهَ إِال اللّ قُولُ لٌ يَ جُ ضِ رَ لَى األَرْ ا عَ «مَ
١٤٠/١٠ ........................................« عِ ضِ وْ بِيا إِالَّ فِي الْمَ هُ نَ بَضَ اللَّ ا قَ «مَ
٣٢١/٨ ................................... « يْتَةٌ وَ مَ هُ ، فَ يَّةٌ يَ حَ هِ ةِ وَ يمَ نَ الْبَهِ طِعَ مِ ا قُ «مَ
١٣٦/١٠ ................ « ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ  عَ دَ نْ إِحْ هِ عَ يْرِ ال غَ انَ وَ ضَ مَ يدُ فِي رَ زِ انَ يَ ا كَ «مَ
١-١٤١/٣ ............................. « تَ لَوْ ا خَ هُ إِذَ لْ الَ تَفعَ يْئًا فَ نْكَ شَ هُ مِ هَ اللَّ رِ ا كَ «مَ
١-٧٧٤/٣ ........................ « رٍ ا بَكْ الَ أَبَ ا خَ يْنَاهُ مَ افَ دْ كَ قَ دٌ إِالَّ وَ ا يَ نَ نْدَ دٍ عِ ا ألَحَ «مَ
٦-٢٥٩/٧ ..................................................... ؟» نْظَلَةُ ا حَ ا لَكَ يَ «مَ
١-٢٦٩/٣ ..................................................... و؟!» رُ مْ ا عَ ا لَكَ يَ «مَ
م؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب»....................... ٤-٣٩٣/٥ ا لَكُ «مَ
٦-٧٠٥/٧ ......................................« مْ كُ دِ َحَ ا ألِ ثْلُ مَ ا إِالَّ مِ ذَ نْ هَ ا لِي مِ «مَ
٤-٧٦/٥ ....................................... يَا» نْ ا فِي الدُّ ا أَنَ يَا؟! مَ نْ ا لِلدُّ مَ ا لِي وَ «مَ
٦-٧٧١/٧
١-٢٥٢/٣، ٣٩٢ ................................. « نْ بَطْنٍ را مِ اءً شَ عَ يٌّ وِ مِ َ آدَ ألَ ا مَ «مَ
٤-١٧١/٥
يَا»..................... ١-٨٤٢/٣ نْ عَ إِلَى الدُّ جِ رْ بُّ أَنْ يَ ، يُحِ نَّةَ لُ الْـجَ خُ دْ دٍ يَ نْ أَحَ ا مِ «مَ
١-٨٢٧/٣ ...... « هِ اللَّ ولُ  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، هُ اللَّ إِالَّ  إِلَهَ  الَ  نْ  أَ دُ  هَ يَشْ دٍ  حَ أَ نْ  مِ ا  «مَ
١٥٢/١٠ .................................... « طِيَ دْ أُعْ ، إِالَّ قَ بِيٍّ نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ األَنْ ا مِ « مَ
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٦٦٣

٨-٦-٢٠١٧

١-٢٣/٣ .......................................................« الٍ ام أَو وَ ا مِن إِمَ «مَ
٦-٦٣٢/٧ ................................ « ةِ اجَ ي الْحَ ونَ ذَوِ هُ دُ ابَ لِقُ بَ غْ امٍ يُ نْ إِمَ ا مِ «مَ
١٢٣/١٠ ............................ «ما من أمتي من أحد إال أنا أعرفه يوم القيامة»
١-٣١٣/٣ ...............................« ةٌ بَ تُوْ كْ ةٌ مَ الَ هُ صَ رُ ضُ لِمٍ تَحْ سْ ئٍ مُ رِ نِ امْ ا مِ «مَ
١-٨٠٩/٣ ............... « نَّ لِ فِيهِ مَ نَ الْعَ بَّ إِلَيْهِ مِ الَ أَحَ ، وَ هِ نْدَ اللَّ ظَمَ عِ امٍ أَعْ نْ أَيَّ ا مِ «مَ
١-٨١٤/٣ ..... « رِ شْ امِ الْعَ هِ األَيَّ ذِ نْ هَ بُّ إِلَى اللَّه مِ نَّ أَحَ الِحُ فِيهِ لُ الصَّ مَ امٍ الْعَ نْ أَيَّ ا مِ «مَ
٥٥/١٠، ٨٩
٤-٣٠١/٥ ......................... « بَهُ لْ رٍ إِالَّ أَنَّ قَ نْ بَشَ مَ مِ نِي آدَ نْ بَ هِ مِ لْقِ اللَّ نْ خَ ا مِ «مَ
١-٦٤٢/٣ ..................................... « لَ بْدُ أَفْضَ ا الْعَ و بِهَ عُ دْ ةٍ يَ وَ عْ نْ دَ ا مِ «مَ
١-٦٨٣/٣، ٧٤٨ ....... يَا» نْ ةَ فِي الدُّ وبَ قُ بِهِ الْعُ احِ هُ لِصَ لَ اللَّ عَجِّ رُ أَنْ يُ دَ نْبٍ أَجْ نْ ذَ ا مِ «مَ
١-٢٣/٣ ..................................... « قَ وْ ا فَ مَ ةٍ فَ رَ شَ رَ عَ لِي أَمْ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ «مَ
١٠٤/٨ ...............« لُوالً غْ هَ مَ لِكَ إِالَّ أَتَى اللَّ قَ ذَ وْ ا فَ مَ ةٍ فَ رَ شَ رَ عَ لِي أَمْ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ «مَ
٨٤/٨ ........................... « هِ ذِ تِي هَ الَ تُهُ فِي صَ أَيْ دْ رَ هُ إِالَّ قَ ونَ دُ ءٍ تُوعَ يْ نْ شَ ا مِ «مَ
ا»...................... ١-٥٩٠/٣ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ «مَ
٦-١٥٢/٧
١-٥٩٠/٣ ......... « نَّمَ هَ ارِ جَ ليْهِ فِي نَ يَ عَ مِ ّ أُحْ هُ إِالَ اتَ كَ دِّي زَ ؤَ نْزِ الَ يُ بِ كَ احِ نْ صَ اَ مِ «مَ
٤-١٧٧/٥ ....................... مْ يحطها بنصحه» لَ يَّةً فَ عِ هُ رَ اهُ اللَّ بْدٍ استَرعَ نْ عَ ا مِ «مَ
٢٦١/٩ .......................................« مٍ وْ لَّ يَ لِّي لِلَّه كُ لِمٍ يُصَ سْ بْدٍ مُ نْ عَ ا مِ «مَ
٢٦٣/٩ .....................................« ورَ نُ الطُّهُ سِ يُحْ بًا فَ نْ نِبُ ذَ ذْ بْدٍ يُ نْ عَ ا مِ «مَ
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٦٦٤

٨-٦-٢٠١٧

١-٢٣/٣، ٣٦٠ ..................................... « يَّةً عِ هُ رَ يهِ اللَّ عِ تَرْ سْ بْدٍ يَ نْ عَ ا مِ «مَ
٤-٣٤/٥
١٩/٨، ١١٣
٢٥٣/١٠
١-٧١/٣ ..................................... « هِ بِيلِ اللَّ ا فِي سَ مً وْ ومُ يَ بْدٍ يَصُ نْ عَ ا مِ «مَ
١-٣٤٣/٣، ٥٣٣ .............« هِ ا لِلَّ : إِنَّ هُ هُ اللَّ رَ ا أَمَ يَقُولُ مَ يبَةٌ فَ صِ يبُهُ مُ لِمٍ تُصِ سْ نْ مُ ا مِ «مَ
٦-٦٤/٧، ٥٤٣
٦-٢٣٢/٧ ........................................ « ةً وَ دْ ا غُ لِمً سْ ودُ مُ عُ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ «مَ
١٠٨/٩ ....................................« ينِهِ مِ نْ يَ نْ عَ بِّي إِالَّ لَبَّى مَ لَ لِمٍ يُ سْ نْ مُ ا مِ «مَ
٢٤٦/٩ ................................................... « يَانِ تَقِ لْ يْنِ يَ لِمَ سْ نْ مُ ا مِ «مَ
٣٠٨/٨ ..........................« دانهِ ةِ، فأبَواهُ يُهوِّ طرَ ولَدُ على الفِ ولودٍ إالّ يُ «ما مِن مَ
٣٢٥/٩
٩٢/١٠ .................................« ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ ةٌ مِ يْهِ أُمَّ لَ لِّي عَ يِّتٍ يُصَ نْ مَ ا مِ «مَ
١-٢٧٠/٣ .......................... « بْداً مِن النَّارِ هُ عَ تِقَ اللَّ عْ ثَرَ مِن أَن يُ ومٍ أَكْ نْ يَ ا مِ «مَ
١-٨١٤/٣ .......................« نَ النَّارِ ا مِ بْدً هُ فِيهِ عَ تِقَ اللَّ عْ نْ أَنْ يُ ثَرَ مِ مٍ أَكْ وْ نْ يَ ا مِ «مَ
٥٧/١٠
٦٦٦  ،٦٣٣  ،٦-٥٣٧/٧ ..............« نِ الَ نْزِ انِ يَ لَكَ بَادُ فِيهِ إِالَّ مَ بِحُ الْعِ مٍ يُصْ وْ نْ يَ ا مِ «مَ
نَا؟»...................................... ١-٦٩/٣ عَ تِ مَ جْ جَ ونِي حَ نَعَكِ أَنْ تَكُ ا مَ «مَ
١-٢٦٠/٣ ......................................« هُ هُ اللَّ لِّمُ يُكَ دٍ إِالَّ سَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ «مَ
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٦٦٥

٨-٦-٢٠١٧

٤-٢١١/٥، ٥٩٨
٦-٧٥٦/٧
٢٠/١٠
٣١٤/٩ ............................................« نِ الَ نْزِ دٍ إِالَّ لَهُ مَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ «مَ
٤-١٩٦/٥ ....................... « نِّ نَ الْجِ ينُهُ مِ رِ لَ بِهِ قَ كِّ دْ وُ قَ دٍ إِالَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ «مَ
٤٤/٨
٢٦٤/٩ ...................................« وءَ ضُ بِغُ الوُ يُسْ أُ فَ ضَّ تَوَ دٍ يَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ «مَ
١-٥٠/٣، ٩٤، ٥١٠....................................« الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ا نَقَصَ «مَ
٦-٥٣٧/٧، ٦٧٣
١-٧٠٩/٣ ............................................... « تَنِبُوهُ اجْ نْهُ فَ مْ عَ يْتُكُ هَ ا نَ «مَ
٣٢٣/٩
٦-٤٥/٧ ........................................... ؟» ونَهُ ومُ ي تَصُ مُ الَّذِ ا الْيَوْ ذَ ا هَ «مَ
٢٩٢/٩ .................................. « بْرٌ وَ صَ ا هُ : إِنَّمَ لْتُ قُ ؟ فَ ةَ لَمَ ا أُمَّ سَ ا يَ ذَ ا هَ «مَ
١-٦٠/٣ ................................ « لِكَ نْ ذَ لَ مِ جَ رَ إِالَّ أَعْ  األَمْ ا أَرَ ا؟ مَ ذَ ا هَ «مَ
١٣٢/١٠ ...................................................... ؟» انِ مَ انِ الْيَوْ ذَ ا هَ «مَ
٣٣٥/١٠ .......................................... « تْلِ سِّ الْقَ نْ مَ يدُ مِ هِ دُ الشَّ ا يَجِ «مَ
ا»......................................... ١-٢٣٢/٣ ابً ذَ نْهُ عَ دُّ مِ ا أَشَ دً  أَنَّ أَحَ ا يَرَ «مَ
٤-٣٩٩/٥ ................................. بًا» هَ ا ذَ ذَ دٍ هَ ثْلَ أُحُ ي مِ نْدِ نِي أَنَّ عِ رُّ ا يَسُ «مَ
١-٩٣/٣ .............................................. بًا» هَ ا ذَ دً نِي أَنَّ لِي أُحُ رُّ ا يَسُ «مَ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٦٦٦

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٢٤/٣ ........ « نٍٍ زْ الَ حُ ، وَ مٍّ الَ هَ ، وَ بٍ صَ الَ وَ ، وَ بٍ نْ نَصَ لِمَ مِ سْ يبُ الْمُ ا يُصِ «مَ
٦-٦٢/٧
١-٥٢٤/٣ ................................ ا» هَ قَ وْ ا فَ مَ ةٍ فَ كَ وْ نْ شَ نَ مِ مِ ؤْ يبُ الْـمُ ا يُصِ «مَ
١-١٦٨/٣ .............................. « مْ نْكُ هُ عَ رَ لَنْ أَدَّخِ يْرٍ فَ نْ خَ ي مِ نْدِ ونُ عِ ا يَكُ «مَ
٣٧٣
٣٧٧/١٠ ................................ « مْ كُ يْرُ ضِ غَ لِ األَرْ نْ أَهْ دٌ مِ ا أَحَ هَ نْتَظِرُ ا يَ «مَ
١-٥٤٩/٣ .................................................« بَ لَهُ رِ ا شُ مَ لِمَ زَ مْ اءُ زَ «مَ
٦-١٥٥/٧، ٥٣٨
٣٣٦/٨ ..................... « هِ دِ لِ يَ مَ نْ عَ لَ مِ أْكُ يراً مِن أَنْ يَ ا قطُّ خَ امً عَ لَ أحدٌ طَ ا أَكَ «مَ
١-٧٦٩/٣ .............................. اقِنَتِي» ذَ اقِنَتِي وَ هُ لَبَيْنَ حَ إِنَّ اتَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص وَ «مَ
١-٥٤٣/٣ .......................... « لِ نَ الْعَسَ لَى مِ أَحْ ، وَ بَنِ نَ اللَّ ا مِ يَاضً دُّ بَ هُ أَشَ اؤُ «مَ
١-٤٤٩/٣ .................................. « يْنِ لَ جُ ثَلُ رَ ، مَ قِ دِّ تَصَ الْـمُ يلِ وَ ثَلُ الْبَخِ «مَ
١-٧١٨/٣ ............ « افِخِ الْكِيرِ نَ كِ وَ سْ لِ الْـمِ امِ حَ ءِ كَ وْ السَّ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ ثَلُ الْـجَ «مَ
٤-٢٤٣/٥
٣٤٢/٨
١-١٤٨/٣ .......................................... « يْرَ مُ النَّاسَ الْـخَ لِّ عَ ي يُ ثَلُ الَّذِ «مَ
٢٧٣/١٠ ..................................... ا» لِهَ يْرِ أَهْ ينَةِ فِي غَ ةِ فِي الزِّ افِلَ ثَلُ الرَّ «مَ
٦-٧٢٧/٧ ............................................ « هِ ودِ اللَّ دُ لَى حُ ائِمِ عَ ثَلُ الْقَ «مَ
٦-٢١٣/٧ ....... « بِيلِهِ دُ فِي سَ اهِ نْ يُجَ مُ بِمَ لَ هُ أَعْ اللَّ هِ - وَ بِيلِ اللَّ دِ فِي سَ اهِ جَ ثَلُ الْمُ «مَ
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٦٦٧

٨-٦-٢٠١٧

٣٣٣/١٠ ........................ « ائِمِ ائِمِ الْقَ ثَلِ الصَّ مَ هِ كَ بِيلِ اللَّ دِ فِي سَ اهِ جَ ثَلُ المُ «مَ
٦-١٨٨/٧، ٢٤٥ ...« دِ سَ ثَلُ الْجَ مْ مَ هِ فِ اطُ تَعَ ، وَ مْ هِ مِ احُ رَ تَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ فِي تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ «مَ
١٢٧/١٠ ................................................... « طَرِ ثَلُ الْمَ تِي مَ ثَلُ أُمَّ «مَ
١-٨٢٣/٣ ................................. « مِ لْ الْعِ  وَ دَ نَ الْـهُ هُ بِهِ مِ ثَنِي اللَّ عَ ا بَ ثَلُ مَ «مَ
٦-٣٢٥/٧
٤-١٤٨/٥ .............................« مْ كُ دِ يْ أَحَ دَ يْنَ يَ ونُ بَ لِ تَكُ حْ ةِ الرَّ رَ خِ ؤْ ثْلُ مُ «مِ
٧٣/٩ ........................................................... « مْ هُ وسُ ؤُ حلَّقة رُ «مُ
٤-٤٧٢/٥ ........................ « ةِ ئِكَ الَ نَ المَ ٍ مِ ألَ الِبٍ فِي مَ رُ بنُ أَبِي طَ عفَ رَّ بِي جَ «مَ
ى»........................... ١٦٦/٩ امَ الَ نَدَ ا وَ ايَ زَ يْرَ خَ اءوا غَ دِ الذينَ جَ فْ بًا بِالْوَ حَ رْ «مَ
٢٤٣/٩ .......................................................... « اِنئٍ أُمِّ هَ بًا بَ حَ رْ «مَ
لِّي»............................................... ١-٢٣٨/٣ أَنْتَ تُصَ تُ بِكَ وَ رْ رَ «مَ
١٤١/١٠ ...................................... يَ بِي» رِ ةَ أُسْ ى لَيْلَ وسَ لَى مُ تُ عَ رْ رَ «مَ
١-١٤٦/٣ ............. « يضَ ارِ قَ مْ بِمَ هُ اهُ فَ ضُ شِ رَ قْ مٍ تُ وْ لَى قَ يَ بِي عَ رِ ةَ أُسْ تُ لَيْلَ رْ رَ «مَ
٦-٢٥٠/٧
١٦٠/٨
١-٢٥٨/٣، ٥٠٠ .................... « نِينَ بْعِ سِ نَاءُ سَ بْ مْ أَ هُ ةِ وَ الَ مْ بِالصَّ كُ دَ الَ وا أَوْ رُ «مُ
١٦/٨، ٣٥٧
١-٥٢٥/٣ ................................................« نهُ احٌ مِ ستَرَ مُ ، وَ يحٌ ستَرِ «مُ
٤-٣٦٠/٥
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٦٦٨

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٤٧/٣ ...................................................... « مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ «مَ
٤-٣٥١/٥
٤-٢٠٤/٥ ........................................... « بِّ اةٌ للرَّ ضَ رْ مِ ، مَ ةٌ للفَ رَ طْهَ «مَ
ا»......................................... ١٧٩/٨ مً نْهُ دَ وا عَ يقُ رِ أَهْ ةٌ فَ يقَ قِ مِ عَ عَ الْغُالَ «مَ
٢٥/٩ ...................................... « بْعِينَ تِّينَ إِلَى السَّ يْنَ السِّ ا بَ نَايَ كُ الْمَ تَرَ عْ «مُ
٣٣٣/١٠ ...................................... « هِ بِيلِ اللَّ نِي فِي سَ عْ مْ - يَ كُ دِ امُ أَحَ قَ «مُ
٤-١٨٥/٥ ....................................................... ؟» ونَ كُ حَ مَّ تَضْ «مِ
٦-١٣٤/٧
١-٢٥٩/٣ ........................................« ءٍ يْ هِ الْبَنَاتِ بِشَ ذِ نْ هَ تُلِيَ مِ نِ ابْ «مَ
٤-٢٦١/٥ ........................................ « هُ رَ كَ دْ شَ قَ هُ فَ رَ كَ ذَ ءً فَ نْ أُبلِيَ بَالَ «مَ
٦-٦٦٥/٧ .... « بِيبَتَانِ ، لَهُ زَ عَ رَ ا أَقْ اعً جَ الُهُ شُ ثِّلَ لَهُ مَ ، مُ هُ اتَ كَ دِّ زَ ؤَ مْ يُ لَ االً فَ هُ مَ اهُ اللَّ نْ آتَ «مَ
٩٢/١٠ ..................................... ا» ابً تِسَ احْ ا وَ انً لِمٍ إِيمَ سْ ةَ مُ نَازَ بَعَ جَ نِ اتَّ «مَ
٤-٤٧٦/٥ ............................... « قُولُ ا يَ هُ بِمَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ نْ أَتَى عَ «مَ
١-٧١٣/٣ ........... « ةً عِينَ لَيْلَ بَ الَةٌ أَرْ بَلْ لَهُ صَ قْ ءٍ، لَمْ تُ يْ نْ شَ أَلَهُ عَ سَ ا، فَ افً رَّ نْ أَتَى عَ «مَ
٤-٤٧٦/٥
١-٣٠٧/٣، ٦٨٣ ..................................« قِهِ زْ طَ لَهُ فِيْ رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ «مَ
٤-١٢٦/٥ .....................................« هُ اءَ هُ لِقَ بَّ اللَّ هِ أَحَ اءَ اللَّ بَّ لِقَ نْ أَحَ «مَ
١-٢٥/٣ ................................................« هِ أَبْغَضَ لِلَّ هِ وَ بَّ لِلَّ نْ أَحَ «مَ
١-٤٣١/٣، ٧٨٥ ..................... « دٌّ وَ رَ هُ ا لَيْسَ فِيهِ فَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ فِي أَمْ دَ نْ أَحْ «مَ
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٦٦٩

٨-٦-٢٠١٧

٤-٦١٣/٥
٨٨/٩، ٣٢٤
٣٠٠/١٠
٤-٤٣/٥ ................................................ « نَّةَ لَ الجَ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ «مَ
٦-٣٩٣/٧ ................................ « هُ هُ اللَّ افَ ا أَخَ لْمً ينَةِ ظُ دِ لَ الْمَ افَ أَهْ نْ أَخَ «مَ
ا»...................................... ٤-٣٥١/٥ هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ اَلنَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ نْ أَخَ «مَ
٦-٢٠٧/٧ ........ « هُُ دَ أَبعَ ، فَ لِكَ لَ النَّارَ مِن بَعدِ ذَ مَّ دَخَ ا، ثُ مَ هُ دَ هِ، أَوْ أَحَ يْ الِدَ كَ وَ رَ نْ أَدْ «مَ
٩٤/٨ .................................... « نَّةُ بَتْ لَهُ الْجَ جَ نَةً وَ ةَ سَ رَ شْ نَتَيْ عَ نَ اثْ نْ أَذَّ «مَ
٤-٤٤٨/٥ ...........................« الَّةُ لُّ الضَّ دْ تَضِ هُ قَ إِنَّ لْ فَ يَتَعَجَّ لْ جَّ فَ ادَ الْحَ نْ أَرَ «مَ
٨/٩ ........................................ « لِّفُ نْ يُخَ لْ لِمَ يَقُ لْ ، فَ افِرَ ادَ أَنْ يُسَ نْ أَرَ «مَ
٦-٣٩٢/٧ ............................................ « وءٍ ينَةَ بِسُ دِ لَ الْمَ ادَ أَهْ نْ أَرَ «مَ
٤-٣٩/٥ ........................................ « ءَ يَالَ تِهِ خُ الَ هُ فِي صَ ارَ بَلَ إِزَ نْ أَسْ «مَ
٢٨٢/٨ ...................................................... « يُوتِرْ لْ رَ فَ مَ تَجْ نِ اسْ «مَ
٦-٥٥٠/٧ ................................ « لْ عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ «مَ
٤٨/٩ .................................« ونَ هُ ارِ مْ لَهُ كَ هُ مٍ وَ وْ يثِ قَ دِ عَ إِلَى حَ تَمَ نِ اسْ «مَ
٦-٤٥/٧ ..............« مْ ليَصُ ا فَ ائِمً بَحَ صَ نْ أَصْ مَ ، وَ هِ مِ وْ يَّةَ يَ قِ يُتِمّ َبَ لْ ا فَ طِرً فْ بَحَ مُ نْ أَصْ «مَ
٦٤١  ،٦٠٥  ،٥٢٤  ،١-١٥٨/٣ ...« هِ دِ سَ افًى فِي جَ عَ ، مُ بِهِ رْ نًا فِي سِ م آمِ نْكُ بَحَ مِ ن أَصْ «مَ
١-٨١٠/٣ ............................................. « هَ اعَ اللَّ دْ أَطَ قَ نِي فَ نْ أَطَاعَ «مَ
٦٩/٩
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٦٧٠

٨-٦-٢٠١٧

١-٦٧٣/٣ .......................... « احَ مَّ رَ ةِ ثُ نَابَ لَ الْـجَ سْ ةِ غُ عَ مُ مَ الْـجُ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ «مَ
١-٦٧٢/٣ ........... « هُ نْدَ انَ عِ نْ طِيبٍ إِنْ كَ سَّ مِ مَ تَاكَ وَ اسْ ةِ وَ عَ مُ مَ الْـجُ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ «مَ
١٥٨/٨
٦-٥٨٩/٧ ..................................................« ينَ لِمِ سْ لِ الْمُ نْ أَفْضَ «مِ
١-٦٧١/٣ .................... مُ گ» لِقَ آدَ ، فِيهِ خُ ةِ عَ مُ الْجـُمُ وْ مْ يَ كُ امِ لِ أَيَّ نْ أَفْضَ «مِ
١٩٨/٩ ......................................... « ينِهِ لِمٍ بِيَمِ سْ ئٍ مُ رِ قَّ امْ تَطَعَ حَ نِ اقْ «مَ
ا»................... ١-٦٦٨/٣ نَ دَ جِ سْ بَنَّ مَ رَ قْ الَ يَ ، فَ اثَ رَّ الْكُ الثُّومَ وَ لَ وَ لَ الْبَصَ نْ أَكَ «مَ
٢٢/٨
٢٢٠/٩، ٣٢٣
٤-١٩٩/٥ ..........................................« ، الثُّومِ ةِ لَ هِ البَقْ ذِ نْ هَ لَ مِ نْ أَكَ «مَ
٦-٤٨٢/٧
٦-٢٢٤/٧ ................................. « هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ يًا وَ لَ نَاسِ نْ أَكَ «مَ
٤-٢٠٤/٥ .................................... « طِ النَّاسِ خَ هِ بِسَ ا اللَّ ضَ سَ رِ نِ الْتَمَ «مَ
٦-٢٥٥/٧
١-٧٤/٣ ................................................ « اءِ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ نَ الصِّ «مِ
٣٢/٩ .....................................« لُ نِيِّ الْغُسْ نَ الْمَ مِ ، وَ وءُ ضُ يِ الْوُ ذْ نَ الْمَ «مِ
٢٢٩/٨ ....................................« مْ لَهُ الَةُ لَهُ وَ الصَّ ابَ فَ أَصَ نْ أَمَّ النَّاسَ فَ «مَ
١-٣٩٤/٣ .................................. « بِيلِ اللَّه نُودِيَ يْنِ فِي سَ جَ وْ قَ زَ فَ نْ أَنْ «مَ
٣٥٩/٨ ......................................................« تُلُوهُ اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ «مَ
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٦٧١

٨-٦-٢٠١٧

٣٥٠/١٠
٦-٦٣٣/٧ ........................... « هُ ثْلَ نَّةِ مِ هُ لَهُ فِي الْجَ نَى اللَّ هِ بَ ا للَّ دً جِ سْ نَى مَ نْ بَ «مَ
١٤/٨
١-٦٦٦/٣ ........« نَّمَ هَ ارِ جَ اهُ فِي نَ سَّ تَحَ هِ، يَ دِ هُ فِي يَ مَ ، فَسُ هُ سَ فْ تَلَ نَ قَ ما فَ ى سُ سَّ نْ تَحَ «مَ
٣٢١/٨
١-١٢٤/٣ ................................................ « هُ رَ مٍ لَمْ يَ لُ مَ بِحُ لَّ نْ تَحَ «مَ
٢٩/٨ ............................ « نَّمَ هَ ارِ جَ وَ فِي نَ هُ ، فَ هُ سَ فْ تَلَ نَ قَ بَلٍ فَ نْ جَ نْ تَردَّ مِ «مَ
١-٣٠١/٣ ...................................... « هُ لُ مَ بِطَ عَ رِ حَ ةَ العَصْ الَ كَ صَ رَ نْ تَ «مَ
٤-١٩٠/٥ ............................................... « مْ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ «مَ
٢٧١/٩، ٣٦٢
٤-١٦٠/٥ ............................... « هُ رَّ ، لَمْ يَضُ ةً وَ جْ اتٍ عَ رَ بْعَ تَمَ بَّحَ سَ نْ تَصَ «مَ
٦-٣٩١/٧
١-٩٣/٣ ...................................................« ةٍ رَ لِ تَمْ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ «مَ
٦-٤٥٠/٧ ..................................« هُ : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ الَ قَ يْلِ فَ نَ اللَّ ارَّ مِ عَ نْ تَ «مَ
٨١/١٠
١-٨٢٣/٣ ......« بِهِ يبَ  لِيُصِ إِالَّ  هُ  لَّمُ تَعَ يَ الَ   ، اللَّه  هُ  جْ وَ بِهِ  بْتَغَى  يُ ا  مَّ مِ ا  لْمً عِ مَ  لَّ عَ تَ نْ  «مَ
١٠٤/٨
١٢٠
لَّى»................................... ٢٦٣/٩ ام فَصَ مَّ قَ ، ثُ هُ وءَ ضُ نَ وُ سَ أَحْ أَ فَ ضَّ «َنْ تَوَ
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٦٧٢

٨-٦-٢٠١٧

٤-٩٥/٥ ..............................................« وءِ ضُ ا الْوُ ذَ ثْلَ هَ أَ مِ ضَّ نْ تَوَ «مَ
١-٤٥٣/٣ ................................ « بِهِ نْ مَ مِن ذَ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ا غُ ذَ كَ أَ هَ ضَّ ن تَوَ «مَ
١٧٨/٩ ....................................... « تْ مَ نِعْ ا وَ بِهَ ةِ فَ عَ مُ مَ الْجُ وْ أَ يَ ضَّ نْ تَوَ «مَ
١-٢٤٣/٣ ........................................ « هُ عَ نَ مَ كَ سَ كَ وَ رِ شْ عَ الـمُ امَ نْ جَ «مَ
١-٥٠٥/٣ ................ « ومَ قُ بْلَ أَنْ يَ الَ قَ قَ ، فَ طُهُ ثُرَ فِيهِ لَغَ كَ لِسٍ فَ جْ لَسَ فِي مَ نْ جَ «مَ
٥٠/٩
١-٤٤٥/٣ ................................« رِ بْلَ الظُّهْ كعَات قَ بَع رَ لَى أَرْ ظَ عَ افَ ن حَ «مَ
٦٢/٩
١-٢٦٩/٣ ......................................« قْ سُ فْ لَمْ يَ فُثْ وَ رْ مْ يَ لَ هِ فَ جَّ لِلَّ نْ حَ «مَ
٦-٣٨١/٧
١-٥٧٥/٣ .......... « الِ جَّ نَ الدَّ مَ مِ صِ فِ عُ هْ ةِ الكَ ورَ لِ سُ نْ أَوَّ اتٍ مِ رَ آيَ شْ ظَ عَ فِ نْ حَ «مَ
٢٩٨/٩
٦-١٢٨/٧ ..............................« نَّةَ لَ الْجَ هُ دَخَ جَ رْ فَ يهِ وَ مَ قْ يْنَ فَ ا بَ ظَ مَ فِ نْ حَ «مَ
١٩/٩ ............................... « الَ ا قَ مَ وَ كَ هُ مِ فَ الَ ِسْ يْرِ اإلْ ةٍ غَ لَّ لَى مِ لَفَ عَ نْ حَ «مَ
١٩٨/٩ .................................. « رٌ اجِ ا فَ وَ فِيهَ بْرٍ هُ ينٍ صَ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ «مَ
١٩٨/٩ ...........................« لِمٍ سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ ا مَ تَطِعُ بِهَ قْ ينٍ يَ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ «مَ
١-٨٠/٣ ...................................... « يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ ومَ مِ قُ افَ أَنْ الَ يَ نْ خَ «مَ
٦-٣٩٠/٧ ...................................... « دَ جِ سْ ا الْمَ ذَ أْتِيَ هَ تَّى يَ جَ حَ رَ نْ خَ «مَ
١-٣٥٢/٣ .................................... « رِ َجْ نَ األْ انَ لَهُ مِ  كَ دً ا إِلَى هُ عَ نْ دَ «مَ
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٦٧٣

٨-٦-٢٠١٧

٣٦٦/١٠ .......................................« اءٌ يْهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ءُ فَ يْ هُ الْقَ عَ رَ نْ ذَ «مَ
١-١٢٤/٣ .......................................... آنِي» دْ رَ قَ نَامِ فَ آنِي فِي الْـمَ نْ رَ «مَ
١-١٤٣/٣ ...................................... « هِ هُ بِيَدِ يِّرْ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ «مَ
٤-٢١٣/٥، ٢٧٣
٦-٢٤٥/٧، ٧٢٣
٦-٦٣٢/٧ ................................................« يهِ ضِ أَخِ رْ نْ عِ دَّ عَ نْ رَ «مَ
١-١٦٤/٣ ......................................... ا» ثُّرً مْ تَكَ الَهُ وَ أَلَ النَّاسَ أَمْ نْ سَ «مَ
١-١٦٦/٣ ...................« نَّمَ هَ مرِ جَ نْ جَ ثِرُ مِ تَكْ سْ ا يَ إِنَّمَ نِيهِ فَ غْ ا يُ هُ مَ نْدَ عِ أَلَ وَ نْ سَ «مَ
١-٣٣١/٣، ٧٩٦ ...........« اءِ دَ هَ لَ الشُّ نَازِ هُ مَ هُ اللَّ غَ لَّ ، بَ قٍ دْ ةَ بِصِ ادَ هَ هَ الشَّ أَلَ اللَّ نْ سَ «مَ
٤-٥٩٢/٥
٣٣٥/١٠
١-٨٣/٣ ................................ « ائِدِ دَ نْدَ الشَّ هُ لَهُ عِ يبَ اللَّ تَجِ هُ أَنْ يَسْ رَّ نْ سَ «مَ
٤-٢٨٣/٥ ................... « ضِ هِ األَرْ جْ لَى وَ ي عَ شِ يدٍ يَمْ هِ نْظُرَ إِلَى شَ هُ أَنْ يَ رَّ نْ سَ «مَ
ا».................................................. ٦-٣٤٠/٧ فَ ةَ جَ نَ الْبَادِيَ كَ نْ سَ «مَ
٤-٣٥٦/٥ .......... « نَّةِ ا إِلَى الْجَ يقً رِ هُ بِهِ طَ لَكَ اللَّ ا سَ لْمً طْلُبُ فِيهِ عِ ا يَ يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ «مَ
١١٩/٨
١-٨١٩/٣ ....« نَّةِ قِ الْـجَ رُ نْ طُ ا مِ يقً رِ هُ بِهِ طَ لَكَ اللَّ ا، سَ لْمً طْلُبُ فِيهِ عِ ا يَ يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ «مَ
١-٨٢١/٣ ...... « نَّةِ ا إِلَى الْـجَ يقً رِ هُ لَهُ بِهِ طَ لَ اللَّ هَّ ا، سَ لْمً سُ فِيهِ عِ تَمِ لْ ا يَ يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ «مَ
١-٥٩٥/٣ ............................« رٌ ذْ هِ عُ بَاعِ نَ اتِّ هُ مِ نَعْ مْ مْ يَ لَ نَادِيَ فَ عَ الْـمُ مِ نْ سَ «مَ
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٦٧٤

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٧٥/٣ ............................................« نْهُ يَنْأَ عَ لْ الِ فَ جَّ عَ بِالدَّ مِ نْ سَ «مَ
٢٣/٨ .....................................« دِ جِ سْ الَّةً فِي الْمَ دُ ضَ نْشُ الً يَ جُ عَ رَ مِ نْ سَ «مَ
٢٢٧/٩
١-٤٣٠/٣، ٦٩٠ .......................................... هُ بِه» عَ اللَّ مَّ عَ سَ مَّ ن سَ «مَ
٦-٢٣٨/٧
ا»............................. ٤-٣٤٥/٥ هَ رُ هُ أَجْ لَ ، فَ نَةً سَ نَّةً حَ مِ سُ الَ ِسْ نَّ فِي اإلْ نْ سَ «مَ
٦-٦٣٤/٧ ...................... « ةِ رَ خِ ا فِي اآلْ هَ بْ رَ يَا، لَمْ يَشْ نْ رَ فِي الدُّ مْ بَ الْخَ رِ نْ شَ «مَ
٤-١٨٤/٥ ................................« اطٌ هُ قِيرَ لَ لِّيَ فَ تَّى يُصَ ةَ حَ نَازَ دَ الْجَ هِ نْ شَ «مَ
١-٤٣٢/٣ ..................................................« هِ ذِ نَا هَ الَتَ دَ صَ هِ نْ شَ «مَ
١-٧٤/٣، ٤٥٤ ................................. ا» ابً تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ «مَ
١-٧٤/٣ ..................................« الٍ وَّ نْ شَ تا مِ هُ سِ بَعَ مَّ أَتْ انَ ثُ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ «مَ
ا»....... ١-٨١٦/٣ يفً رِ بْعِينَ خَ نَ النَّارِ سَ هُ مِ هَ جْ هُ وَ دَ اللَّ عَّ هِ بَ بِيلِ اللَّ ا فِي سَ مً وْ امَ يَ نْ صَ «مَ
٢٦١/٩ .............................................. « ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ نَتَيْ عَ لَّى اثْ نْ صَ «مَ
١-٥٦٠/٣ ......................................... « نَّةَ لَ الْـجَ نِ دَخَ يْ دَ لَّى الْبَرْ نْ صَ «مَ
١-٢٦٤/٣، ٥٥٩، ٦٠٣.........................« هِ ةِ اللَّ وَ فِي ذِمَّ هُ بْحَ فَ لَّى الصُّ نْ صَ «مَ
٤-١٦٠/٥
١-٥٦١/٣ ....................« يْلِ فَ اللَّ امَ نِصْ ا قَ أَنَّمَ كَ ةٍ فَ اعَ مَ اءَ فِي جَ لَّى الْعِشَ نْ صَ «مَ
٦-١٦/٧ ................ « اتٍ لَوَ رَ صَ شْ يْهِ عَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ةً صَ دَ احِ ةً وَ الَ لَيَّ صَ لَّى عَ نْ صَ «مَ
١-٤٤٤/٣ .................................. « ةٍ اعَ مَ ا فِي جَ مً وْ عِينَ يَ بَ هِ أَرْ لَّى لِلَّ نْ صَ «مَ
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٦٧٥

٨-٦-٢٠١٧

٦-٧٣٤/٧ ....................................................... ا» تَ نَجَ مَ ن صَ «مَ
١٩٠/٨ .................................. « هِ سِ بَحَ لِنَفْ ا ذَ إِنَّمَ ةِ، فَ الَ بْلَ الصَّ ى قَ حَّ نْ ضَ «مَ
١٠٥/٨، ١٢٠ ..........« اءَ هَ فَ يَ بِهِ السُّ ارِ ، أَوْ لِيُمَ اءَ لَمَ يَ بِهِ الْعُ ارِ مَ لِيُجَ لْ لَبَ الْعِ نْ طَ «مَ
١-٧٤٦/٣ ................... « ينَ ضِ بْعِ أَرَ نْ سَ هُ مِ قَ وِّ ، طُ ضِ نَ األَرْ بْرٍ مِ مَ قِيدَ شِ لَ نْ ظَ «مَ
١-١١٠/٣ ............................................... « هُ قَ نْفِ الِ أَنْ يُ نْ ظَنَّ بِالمَ «مَ
١-٥٤٨/٣ ...................« ارٍ رَ بْعَ مِ هُ سَ نْدَ الَ عِ قَ ، فَ هُ لُ رْ أَجَ ضُ ا لَمْ يَحْ يضً رِ ادَ مَ نْ عَ «مَ
٦-٢٣٥/٧
١٨١/١٠ .........................................« هُ دُّ رُ الَ يَ انٌ فَ يْحَ يْهِ رَ لَ ضَ عَ رِ نْ عُ «مَ
١-٧٨٥/٣ ................................. « دٌّ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ «مَ
٦-١٩٩/٧
١-٢٥/٣ ............................................ « احَ دِ أَوْ رَ جِ سْ ا إِلَى الـْمَ دَ نْ غَ «مَ
٢٢/٨
١٧٩/٩ ...................................................« لْ تَسِ يَغْ لْ يِّتًا فَ لَ مَ سَّ نْ غَ «مَ
٢٢١/٩ ........................................... « لَ تَسَ اغْ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ لَ يَ سَّ نْ غَ «مَ
نا»................................................ ١٢٧/٨، ١٣٢ يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ «مَ
٤-٣٩٩/٥ ..................................... « هِ رِ ثْلُ أَجْ تِبَ لَهُ مِ ا كُ ائِمً طَّرَ صَ نْ فَ «مَ
يَا»........................١-١٨/٣، ٨١١، ٨٤٥ لْ يَ الْعُ هِ هِ ةُ اللَّ لِمَ ونَ كَ اتَلَ لِتَكُ نْ قَ «مَ
٦-٢٣٩/٧
٦٧/٩
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٦٧٦

٨-٦-٢٠١٧

٤-٦١٤/٥ .............. « هُ حدَ هُ وَ دُ أَن الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ : أَشهَ نَ ذِّ ؤَ عُ المُ ينَ يَسمَ الَ حِ ن قَ «مَ
٢٢٥/٩
٢٢٥/٩ ......................................... « مَّ هُ : اللَّ اءَ عُ النِّدَ مَ ينَ يَسْ الَ حِ نْ قَ «مَ
١-١٠٩/٣ ..........« دُ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ ، لَهُ الْمُ يكَ لَهُ رِ هُ الَ شَ دَ حْ هُ وَ الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ نْ قَ «مَ
٤-١٥٩/٥
٦-٥٣/٧
١-٨٢٨/٣ ...................... « هِ ونِ اللَّ نْ دُ بَدُ مِ عْ ا يُ رَ بِمَ فَ كَ ، وَ هُ الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ نْ قَ «مَ
٤-٣٨٠/٥ ...................................... « نَّةَ لَ الْجَ ينًا دَخَ قِ ا يَ ذَ ثْلَ هَ الَ مِ نْ قَ «مَ
١-٤٥٣/٣، ٥٠٣ ............ « مُ يُّوْ يُّ القَ وَ الحَ ي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ هَ الَّذِ رُ اللَّ فِ تَغْ : أَسْ الَ ن قَ «مَ
٤-٢٣١/٥
٦-٦٩١/٧
١-٨٢٨/٣ ..................... « يكَ لَهُ رِ هُ الَ شَ دَ حْ هُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ هَ : أَشْ الَ نْ قَ «مَ
١-٨٢٩/٣ ............................ « هِ رِ هْ نْ دَ ا مِ مً وْ تْهُ يَ عَ فَ ، نَ هُ : ال إِلَهَ إِالَّ اللَّ الَ نْ قَ «مَ
١-٨٠/٣ ................................ « افِلِينَ نَ الْغَ تَبْ مِ كْ اتٍ لَمْ يُ رِ آيَ شْ امَ بِعَ نْ قَ «مَ
١-٨١/٣، ٤٥٥ ............ « نبِهِ مَ مِن ذَ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ اباً غُ احتِسَ اناً وَ ان إِيمَ ضَ مَ امَ رَ ن قَ «مَ
٤-٤٠٠/٥
ا»................................... ١-٦٨/٣، ٧٠ ابً تِسَ احْ ا وَ انً رِ إِيمَ دْ ةَ الْقَ امَ لَيْلَ نْ قَ «مَ
٦-٢٣٨/٧ ..............................................« ةٍ عَ مْ سُ اءٍ وَ يَ امَ رِ قَ امَ مَ نْ قَ «مَ
١-٨٤٥/٣ .................................« بِيَّةً صَ و عَ عُ دْ ، يَ يَّةٍ مِّ ةٍ عُ ايَ تَ رَ تِلَ تَحْ نْ قُ «مَ
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٦٧٧

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٩٨/٣ ........................................... « يدٌ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ تِلَ دُ نْ قُ «مَ
٤-٣٢٨/٥ .............................. « نَّةِ ةَ الْجَ ائِحَ حْ رَ رَ ا لَمْ يَ دً اهَ عَ ا مُ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ «مَ
١-٦٦٦/٣ ...................... « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بَ بِهِ يَ ذِّ يَا عُ نْ ءٍ فِي الدُّ يْ هُ بِشَ سَ فْ تَلَ نَ نْ قَ «مَ
٣٠/٨
٦٨/٨ .......................... « ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ دُّ يَ يْهِ الْحَ لَ امُ عَ قَ ا يُ نَ هُ بِالزِّ لُوكَ مْ فَ مَ ذَ نْ قَ «مَ
٤-١٦١/٥ ..................... « تَاهُ فَ ةٍ كَ ةِ فِي لَيْلَ رَ ةِ الْبَقَ ورَ رِ سُ نْ آخِ تَيْنِ مِ يَ أَ باآلْ رَ نْ قَ «مَ
٦-٢٦٣/٧، ٤٤٨
١-٦٤/٣ ................................. « نَةٌ سَ هُ بِهِ حَ لَ هِ فَ نْ كِتَابِ اللَّ ا مِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ «مَ
١-٦٧٣/٣ ................... « نَ النُّورِ اءَ لَهُ مِ ةِ أَضَ عَ مُ مَ الْـجُ وْ فِ يَ هْ ةَ الْكَ ورَ أَ سُ رَ نْ قَ «مَ
٦-٣٤١/٧ .............................................« ةٍ اتٍ فِي لَيْلَ رَ آيَ شْ أَ عَ رَ نْ قَ «مَ
٤-١٦١/٥ .......................................... « هِ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ ا إِذَ أَهَ رَ ن قَ «مَ
١-٧٩٦/٣، ٨٢٩ ....................« نَّةَ لَ الْـجَ هُ دَخَ هِ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ الَمِ رَ كَ انَ آخِ نْ كَ «مَ
١-٣٩٠/٣ ....................................« بَّ إِلَيْهِ لقَى فِي النَّارِ أَحَ انَ أَن يُ ن كَ «مَ
٦٣١  ،٥٤٩  ،٦-١٩١/٧ ...............« تِهِ اجَ هُ فِي حَ انَ اللَّ يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ انَ فِي حَ نْ كَ «مَ
٦-٨٣/٧ .......... « هُ اللَّ بَّهُ  كَ أَ  ، كِبْرٍ نْ  مِ لٍ  دَ رْ خَ نْ  مِ بَّةٍ  حَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ فِي  انَ  كَ نْ  «مَ
٦-٥٥٠/٧ .................... « رَ لَهُ هْ نْ الَ ظَ لَى مَ دْ بِهِ عَ يَعُ لْ رٍ فَ هْ لُ ظَ هُ فَضْ عَ انَ مَ نْ كَ «مَ
٣٧/٨ .............................. « هُ ارَ ذِ جَ ؤْ الَ يُ رِ فَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نُ باللَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
٤٠/٨ .........................« هِ ارِ ن إلى جَ سِ ليُحْ رِ فَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نُ باللَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
١-٥٣٩/٣ ........................... ا» يْرً لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ اآلخِ الْيَوْ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
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٦٧٨

٨-٦-٢٠١٧

٦-٦٦٥/٧، ٧٣٤
٤٨/٩
٦-٦٦٥/٧ ......................... « هُ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
١٦٥/٩
٣٨/٨ .............................. « هُ ارَ مْ جَ رِ يُكْ لْ رِ فَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ نُ باللَّه وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
١-٣٠٦/٣، ٥٢٥ ................... « لبِهِ نَاهُ فِيْ قَ هُ غِ لَ اللَّ عَ هُ جَ مَّ ةُ هَ رَ انَتِ اآلخِ نْ كَ «مَ
٤-٥٦٥/٥
٦-٢٢٨/٧
١-٧٥٠/٣ ................. « هُ لْ لَّ يَتَحَ لْ ءٍ فَ يْ هِ أَوْ شَ ضِ رْ نْ عِ دٍ مِ ةٌ ألَحَ ظْلَمَ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ «مَ
٦-٥٨٢/٧
٦-٦٣٩/٧ ................................« هُ ذَ نْفِ لَى أَنْ يُ ادِرٌ عَ وَ قَ هُ يْظًا، وَ ظَمَ غَ نْ كَ «مَ
١٤٩/٩، ٢٥٠ ............................................. « مُ حَ رْ مُ الَ يُ حَ رْ نْ الَ يَ «مَ
٦-٦٩٦/٧ ......................................... يَا» نْ ةٍ فِي الدُّ رَ هْ بَ شُ نْ لَبِسَ ثَوْ «مَ
٤١٢/١٠ ................................. « ولَهُ سُ رَ هَ وَ ى اللَّ صَ دْ عَ قَ دِ فَ نْ لَعِبَ بِالنَّرْ «مَ
٦-٣٤٦/٧ ..................................... « يْنِ فَّ بَسِ الْخُ يَلْ لْ يْنِ فَ لَ عْ دْ نَ نْ لَمْ يَجِ «مَ
١-١٠٠/٣ ...................................... « لَ بِهِ مَ الْعَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ «مَ
٢٧٤/٩ .................................... ا» مَ يهِ لِّ يُصَ لْ رِ فَ جْ تَيِ الْفَ عَ كْ لِّ رَ نْ لَمْ يُصَ «مَ
١-٢٠٤/٣ ..........................« ينَ يقِ دِّ الصِّ عَ النَّبِيِّينَ وَ انَ مَ ا كَ ذَ لَى هَ اتَ عَ نْ مَ «مَ
١-٧٩٧/٣ ......................................... « يدٌ هِ وَ شَ هُ اتَ فِي البَطنِ فَ ن مَ «مَ
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٦٧٩

٨-٦-٢٠١٧

٦٥/٩ .............................................« بْرِ قِيَ فِتْنَةَ الْقَ ابِطًا، وُ رَ اتَ مُ نْ مَ «مَ
٤-٣٤٢/٥ .................................... « لِيُّهُ نْهُ وَ امَ عَ يَامٌ صَ يْهِ صِ لَ عَ اتَ وَ نْ مَ «مَ
٤-٥٩١/٥ .......« اقٍ نْ نِفَ بَةٍ مِ عْ لَى شُ اتَ عَ ، مَ هُ سَ فْ ثْ بِهِ نَ دِّ لَمْ يُحَ ، وَ زُ غْ لَمْ يَ اتَ وَ نْ مَ «مَ
٦-٢١٢/٧
١-٨٢٦/٣ ........................« نَّةَ لَ الْجَ هُ دَخَ هُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ نَّ مُ أَ لَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ «مَ
٣٤/٩ .................................................... « أْ ضَّ يَتَوَ لْ هُ فَ جَ رْ سَّ فَ نْ مَ «مَ
٢٦٧/٩-٢٦٨ ................................... « هِ لِّ يُصَ لْ ، فَ يَهُ هِ أَوْ نَسِ رِ تْ نِ وِ امَ عَ نْ نَ «مَ
٤-١٦١/٥ ........................ « اتِ هِ التَّامَّ اتِ اللَّ لِمَ وذُ بِكَ : أَعُ الَ قَ الً فَ نْزِ لَ مَ زَ نْ نَ «مَ
ا»................. ٢٩١/٨ هَ رَ كَ ا ذَ ا إِذَ يَهَ لِّ ا أَنْ يُصَ هَ تُ ارَ فَّ كَ ا، فَ نْهَ امَ عَ الَةً أَوْ نَ يَ صَ نْ نَسِ «مَ
٢٧٣/٩
٦-٢٢٣/٧ ...................................... ا» هَ رَ كَ ا ذَ لِّ إِذَ يُصَ لْ ةً فَ الَ يَ صَ نْ نَسِ «مَ
٢٣٠/٩ ............................. ا»» الَ النَّبيملسو هيلع هللا ىلص: أَنَا، أَنَ قَ : أَنَا، فَ لْتُ قُ ا؟ فَ ذَ نْ هَ «مَ
١٧٩/٨ .......................................... « كَ نْسُ بَّ أَنْ يَ أَحَ لَدٌ فَ لِدَ لَهُ وَ نْ وُ «مَ
٤-٥٤٢/٥ ................................................. بَرِ القَومِ؟» أتِينَا بِخَ نْ يَ «مَ
٦-٤٥٤/٧ .............................................. ؟» لٍ ةِ نَخْ يدَ رِ أْتِينِي بِجَ نْ يَ «مَ
١-٣٤٠/٣، ٣٩٨ .......................................... « هُ هُ اللَّ بِّرْ بَّرْ يُصَ تَصَ نْ يَ «مَ
نَّةِ؟»................................ ١-١٦٧/٣ بَّلُ لَهُ بِالْـجَ قَ أَتَ ةٍ وَ دَ احِ بَّلُ لِي بِوَ تَقَ نْ يَ «مَ
٦-٥١٩/٧ .......................................« هُ لَّ يْرَ كُ مِ الْخَ رَ قَ يُحْ فْ مِ الرِّ رَ نْ يُحْ «مَ
١-٣٩٧/٣ ............................................. « ةِ بَ يْنَ التَّوْ بَ يْنَهُ وَ ولُ بَ نْ يَحُ «مَ
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٦٨٠

٨-٦-٢٠١٧

٤-٣٧٤/٥ .......................« الً جُ بْعُونَ رَ مْ سَ نْهُ بَ مِ تَدَ انْ مْ فَ هِ رِ بُ فِي إِثْ هَ ذْ نْ يَ «مَ
٦-٤٠/٧
١-٦٣٢/٣ ......................................... « نْهُ بْ مِ ا يُصِ يْرً هُ بِهِ خَ دِ اللَّ رِ نْ يُ «مَ
١-٤٢١/٣، ٧١٥ .............................« ينِ هُ فِي الدِّ هْ قِّ فَ ا يُ يْرً هُ بِهِ خَ دِ اللَّ رِ نْ يُ «مَ
٦-٣٢٥/٧
٤-٤٤٣/٥ ...........................« هُ نِهِ اللَّ غْ نِ يُ تَغْ سْ نْ يَ مَ ، وَ هُ هُ اللَّ فَّ عِ فْ يُ فِ تَعْ سْ نْ يَ «مَ
٣٢٥/٨
٤-٤٩٩/٥ ..........................« دِ جِ سْ ا فِي الْمَ هَ يدَ يَزِ نٍ فَ ةَ آلِ فُالَ عَ قْ ي بُ تَرِ نْ يَشْ «مَ
٤-٤٩٩/٥ ................... ين» لِمِ سْ ءِ الْمُ عَ دِالَ هُ مَ لْوَ لَ دَ عَ يَجْ ةَ فَ ومَ ي بِئْرَ رُ تَرِ نْ يَشْ «مَ
ا؟».............................................. ١٩٠/١٠ ذَ يفُ هَ ، أَوْ يُضِ مُّ نْ يَضُ «مَ
١-٦١٨/٣ ............................ « يْهِ لَ جْ يْنَ رِ ا بَ مَ ، وَ يَيْهِ يْنَ لَـحْ ا بَ نْ لِي مَ مَ ن يَضْ «مَ
٤-٧١/٥
١٦٨/٩ ........................................ هُ اللَّه؟» مَ حِ ةَ رَ يْلَ ا اللَّ ذَ يفُ هَ نْ يُضِ «مَ
ا».............................................. ٢٨/٩ : أَنَ ةُ لْحَ الَ طَ م؟، قَ ينيهِ فِ كْ نْ يَ «مَ
٤-٥١٠/٥ ........................................... ؟» لٍ هْ نَعَ أَبُو جَ ا صَ نْظُرُ مَ نْ يَ «مَ
٦-٣٠٩/٧
٦-٨٨/٧ ........ « بَتَيهُِ كْ رُ إِلَى  هُ  ذُ أْخُ تَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَيْهِ عْ كَ إِلَى  النَّارُ  هُ  ذُ أْخُ تَ نْ  مَ مْ  نْهُ «مِ
١٠١/٩ .......................................... يْئًا» نَ شَ رْ ذَ نَ يَ دْ كَ ثٌ الَ يَ نَّ ثَالَ نْهُ «مِ
٦-٣٧١/٧ ....................................................... « رٌ نْحَ ا مَ هَ لُّ نًى كُ «مِ
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٦٨١

٨-٦-٢٠١٧

٦-٥١٨/٧ .......................................... « قِ فْ يْكِ بِالرِّ لَ ، عَ ةُ ائِشَ ا عَ الً يَ هْ «مَ
١٩١/١٠ ................................................... « ٰمنِ حْ بْدَ الرَّ ا عَ يَمْ يَ هْ «مَ
٢٥٢/١٠ .................................« الِهِ مَ هِ وَ سِ هِ بِنَفْ بِيلِ اللَّ دُ فِي سَ اهِ نٌ يُجَ مِ ؤْ «مُ
١-٢٦٠/٣ ......« نَّمَ هَ رِّ جَ نْ حَ ا مِ ءً زْ بْعِينَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ ، جُ مَ وقِدُ ابْنُ آدَ هِ الَّتِي يُ ذِ مْ هَ كُ ارُ «نَ
٦-١٣٩/٧
١٨/١٠
٦-٥٧٢/٧ ......................... « هِ بِيلِ اللَّ اةً فِي سَ زَ لَيَّ غُ وا عَ ضُ رِ تِي عُ نْ أُمَّ «نَاسٌ مِ
٣٢٥/٨ ...................................« نَاهُ لْ أَكَ ساً فَ رَ دِ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص فَ هْ لَى عَ ا عَ نَ رْ «نَحَ
١٩٢/٨ .................« ةٍ بْعَ نْ سَ ةَ عَ رَ البَقَ ، وَ ةِ بْعَ نْ سَ ةَ عَ نَ يِبيَةِ البَدَ دَ امِ الحُ ا فِي عَ نَ رْ «نَحَ
٦-٤٦/٧ ................................................ « مْ نْكُ ى مِ وسَ قُّ بِمُ نُ أَحَ «نَحْ
١٢٤/١٠ ..................................... « بُ اسَ نْ يُحَ لُ مَ أَوَّ مِ وَ رُ األُمَ نُ آخِ «نَحْ
ة»...................................... ١٢٠/١٠ يَامَ مَ الْقِ وْ لُونَ يَ ونَ األَوَّ رُ نُ اآلخِ «نَحْ
٧٤/١٠-٧٥ ........................................« نَّةِ نَ الْجَ دُ مِ وَ رُ األَسْ جَ لَ الْحَ زَ «نَ
١-٣٤٧/٣ ............................ ؟» بُّكَ نْ رَ : مَ الُ لَهُ يُقَ ، فَ بْرِ ابِ الْقَ ذَ لَتْ فِيْ عَ زَ «نَ
١-٨٤٤/٣ .............................. « نَّةِ رِ الْـجَ جَ لُقُ فِي شَ عْ ائِرٌ يَ نِ طَ مِ ؤْ ةُ الْـمُ مَ «نَسَ
٦-٦٧٥/٧ ......................................................« اقِبُ عَ الَ نُ بِرُ وَ «نَصْ
٦-٤٢/٧، ٢٨٤ ......................................« رٍ هْ ةَ شَ يرَ سِ بِ مَ عْ تُ بِالرُّ رْ «نُصِ
١٦١/١٠ ............................ « اكِينُ سَ ا الْمَ لِهَ ثَرُ أَهْ ا أَكْ إِذَ ، فَ نَّةِ تُ إِلَى الْجَ «نَظَرْ
١-٧٩/٣ .....................................................« هِ بْدُ اللَّ لُ عَ جُ مَ الرَّ «نِعْ
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٦٨٢

٨-٦-٢٠١٧

٦-٢٠٦/٧ ....................................................... « كِ لِي أُمَّ مْ صِ عَ «نَ
١-٣٢٩/٣ ........................................... « ةِ يرَ و العَشِ أَخُ هِ وَ بْدُ اللَّ مَ عَ «نِعْ
١-٣٤٧/٣ ..................................................« قٌّ بْرِ حَ ابُ الْقَ ذَ «نَعَم عَ
٦-٣٥١/٧ ...........................................« ادٌ الَ قِتَالَ فِيهِ هَ نَّ جِ يْهِ لَ مْ عَ عَ «نَ
٢١٤/١٠ ........................................... قا» ولُ إِالَّ حَ يْرَ إِنِّي الَ أَقُ مْ غَ عَ «نَ
٦-٣٦٤/٧ ........................................................ « رٌ لَكِ أَجْ مْ وَ عَ «نَ
ابُه»................................... ١٩٣/١٠ حَ هُ أَصْ مَ امَ النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص الَ ا قَ لَمَّ ، فَ مْ «نَعَ
١١٣/١٠ ...................... « بٌ تَسِ حْ ابِرٌ مُ أَنْتَ صَ بِيلِ اللهِ وَ تِلْتَ فِي سَ ،  إِنْ قُ مْ «نَعَ
٤-٤٦٥/٥ ........................ « نٌ يْ كِ دَ لَى أُمِّ انَ عَ أَيْتِ لَوْ كَ ا، أَرَ نْهَ ي عَ جِّ ، حُ مْ «نَعَ
٤-١٥٨/٥ ......................................« اءَ بِقُ الْقَضَ سْ ءٌ يَ يْ انَ شَ وْ كَ لَ ، فَ مْ «نَعَ
٦-٢١٨/٧ ............................. « ةَ كَّ لِ مَ َهْ يطَ ألِ ارِ رَ لَى قَ ا عَ اهَ عَ نْتُ أَرْ ، كُ مْ «نَعَ
٦-٥٣٧/٧ ................................... « الِحِ لِ الصَّ جُ الِحِ لِلرَّ الِ الصَّ ا بِالْمَ مً «نِعْ
٤٢٠  ،٣٨١  ،١-٢٨٦/٣ ......................« نَ النَّاسِ ثِيرٌ مِ ا كَ مَ بُونٌ فِيهِ غْ تَانِ مَ مَ «نِعْ
٤-٤١٧/٥
١-٤٣/٣ ............................................... « نِهِ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ ؤْ سُ الْـمُ «نَفْ
٤-٣٤٨/٥
١١٩/١٠ .............................. ا» هَ رُ نُ آخِ ، نَحْ ةً بْعِينَ أُمَّ ةِ سَ يَامَ مَ الْقِ وْ لُ يَ مِ «نُكْ
٢٨٢/٨ ............................« لٍ ائِطٍ أَوْ بِبَوْ ةَ بِغَ بْلَ بِلَ الْقِ تَقْ ا النَّبِيملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نَسْ انَ هَ «نَ
١-٨٣٩/٣ .....................................« اءِ نَ سَ فِي اإلِ تَنَفَّ ى النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يُ «نَهَ
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٦٨٣

٨-٦-٢٠١٧

٩٦/٩ ......................................« يْهِِ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ ، وَ بْرُ صَ الْقَ صَّ ى أَنْ يُجَ «نَهَ
٣٢٥/٨ .......................... « رِ مُ ومِ الْحُ نْ لُحُ يْبَرَ عَ مَ خَ وْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص  يَ ولُ اللَّ سُ ى رَ «نَهَ
٣٢٠/٨ ............................ ا» أَلْبَانِهَ لَةِ وَ الَّ لِ الْجَ نْ أَكْ هِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ولُ اللَّ سُ ى رَ «نَهَ
٣١٧/٨ .... « لَبٍ خْ لِّ ذِي مِ نْ كُ عَ ، وَ بَاعِ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ نْ كُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ولُ اللَّ سُ ى رَ «نَهَ
٢٦٣/١٠ ........................................................... « اهُ «نُورٌ أَنَّى أَرَ
١-١٠٠/٣ ..................................................... « ةٌ بَادَ ائِمِ عِ «نَومُ الصَّ
٤-٣٤٨/٥ .............................................. « نِي فُالَنٍ نْ بَ دٌ مِ نَا أَحَ ا هُ «هَ
٦-٥٩٥/٧ ...................................................... « ونَ رُ نَا تُحشَ ا هُ «هَ
٣٠٧/٩ ......................................... « ونَ رُ شَ نَا تُحْ اهُ ، هَ ونَ رُ شَ نَا تُحْ اهُ «هَ
١٨٠/٩ ....................................................... « يَبُ كَى وأَطْ ا أَزْ ذَ «هَ
١-٥٧/٣ .............................................................. « لُ ا األَمَ ذَ «هَ
١-١٧٦/٣، ٣٤٩ ..................................... « شُ رْ كَ لَهُ الْعَ رَّ ي تَحَ ا الَّذِ ذَ «هَ
٤-٤٣٤/٥ ................................................... « ةِ هِ األُمَّ ذِ ينُ هَ ا أَمِ ذَ «هَ
١-٣١٠/٣ ............................................... « عَ فَ رْ انُ العِلمِ أَنْ يُ ا أَوَ ذَ «هَ
١-١٥٩/٣ .............................................. « هُ أَبُوكِ لَ امٍ أَكَ عَ لُ طَ ا أَوَّ ذَ «هَ
١-٨٤٨/٣ ......................... « مَ طُّ إِالَّ الْيَوْ تَحْ قَ فْ تِحَ لَمْ يُ اءِ فُ مَ نَ السَّ ا بَابٌ مِ ذَ «هَ
٦-٣٠٢/٧ ........................ « بِ رْ اةُ الْحَ يْهِ أَدَ لَ ، عَ هِ سِ رَ أْسِ فَ ذٌ بِرَ يلُ آخِ بْرِ ا جِ ذَ «هَ
٢٣٨/٩ ............................................ « مَ الَ يْكِ السَّ لَ أُ عَ رَ قْ يلُ يَ بْرِ ا جِ ذَ «هَ
١-٢٤٦/٣ ...........................................« الَهُ ؤٌ خَ نِي امرُ يُرِ لْ الِي فَ ا خَ ذَ «هَ
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٦٨٤

٨-٦-٢٠١٧

٦-٣٠٠/٧ ...................................... « هُ اءَ اللَّ ا إِنْ شَ دً نٍ غَ عُ فُالَ رَ صْ ا مَ ذَ «هَ
٥٩/٨ ................................................ هِ ملسو هيلع هللا ىلص» ولِ اللَّ سُ وءُ رَ ضُ ا وُ ذَ «هَ
١-٧٧٥/٣ .................... « ينَ رِ اآلخِ لِينَ وَ نَ األَوَّ نَّةِ مِ لِ الْـجَ ولِ أَهْ هُ ا كُ يِّدَ انِ سَ ذَ «هَ
٦-٣٨٠/٧ ............................................................ « ةُ بْلَ هِ الْقِ ذِ «هَ
٦-٣٨٦/٧، ٣٩١ ......................... « بُّهُ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ يُحِ دٌ جَ ا أُحُ ذَ هَ ، وَ ةُ ابَ هِ طَ ذِ «هَ
٦-٣٨٦/٧ ........................................ « يْبَةُ هِ طَ ذِ ، هَ يْبَةُ هِ طَ ذِ ، هَ يْبَةُ هِ طَ ذِ «هَ
١-٧٦٩/٣ ......................... « نَّ كِيَتُهُ لَلْ أَوْ ، لَمْ تُحْ بٍ بْعِ قِرَ نْ سَ لَيَّ مِ وا عَ يقُ رِ «هَ
١-٢٥٤/٣، ٧٣٢ .......« مَ لَ ظَ  وَ تَعَدَّ اءَ وَ دْ أَسَ قَ ا فَ ذَ لَى هَ ادَ عَ نْ زَ مَ ، فَ وءُ ضُ ا الْوُ ذَ كَ «هَ
٤٧٠/١٠ .................................. ؟» مْ انِي فِي كِتَابِكُ دَّ الزَّ ونَ حَ دُ ا تَجِ ذَ كَ «هَ
٣٦٤/١٠ ..........................................................« بَةً قَ دُ رَ لْ تَجِ «هَ
٦-٦٠٧/٧ ........................ لْقِ اللَّهِ؟» نْ خَ نَّةَ مِ لُ الْجَ خُ دْ نْ يَ لَ مَ ونَ أَوَّ رُ لْ تَدْ «هَ
؟»............................................ ٤-٥٣٠/٥ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ «هَ
١-٧٠١/٣ .............................................. ؟» كُ حَ مَّ أَضْ ونَ مِ رُ لْ تَدْ «هَ
٤-٤٨٩/٥
٢٥٠/١٠
لَى اللَّهِ؟»............... ٦-١٢٨/٧ بَادِ عَ قُّ الْعِ ا حَ مَ بَادِهِ؟ وَ لَى عِ هِ عَ قَّ اللَّ ي حَ رِ لْ تَدْ «هَ
١-٥٩٥/٣ ............................................ الَةِ؟» اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ «هَ
٤-١٤١/٥ .................... « ابٌ حَ هُ سَ ونَ رِ لَيْسَ دُ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ونَ فِي الْقَ ارُّ لْ تُضَ «هَ
٤-٣٧٢/٥ .................................................. « دٍ نْ أَحَ ونَ مِ دُ قِ فْ لْ تَ «هَ
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٦٨٥
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٣٢٥/٨ .............................................. ؟» ءٌ يْ هِ شَ مِ نْ لَحْ مِ مِ كُ عَ لْ مَ «هَ
١-٤٠٦/٣ .........................«! ابُ لَهُ تَجَ اعٍ يُسْ نْ دَ لْ مِ عْطَى! هَ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ «هَ
٢٣/٨ ........................................ كِينًا؟» سْ مَ مِ مَ الْيَوْ عَ دٌ أَطْ مْ أَحَ نْكُ لْ مِ «هَ
٣٤/٩ ....................................................... «هل هو إال بضعة منه»
؟»......................................... ٦-٤٣٠/٧ بُكَ عِ تُالَ ا وَ بُهَ عِ ةً تُالَ يَ ارِ الَّ جَ «هَ
١-٩٢/٣ .............................................« بَةِ عْ بِّ الْكَ رَ ونَ وَ رُ سَ مُ األَخْ «هُ
٤-٣٩٨/٥
ة».................................................... ٧٣/٩ لِيقَ الْخَ لْقِ وَ رُّ الْخَ مْ شَ «هُ
٦-٢٩/٧ .............................................. « رِ سْ ونَ الْجِ ةِ دُ مْ فِي الظُّلْمَ «هُ
١-٤٣١/٣ .............................. « نَّ لِهِ يْرِ أَهْ نْ غَ نَّ مِ يْهِ لَ نْ أَتَى عَ لِمَ نَّ وَ نَّ لَهُ «هُ
٦-٣٦٨/٧
٣٢٤/٨ ............................................. « يْتَتُهُ لُّ مَ ، الحِ هُ اؤُ رُ مَ وَ الطَّهوُ «هُ
٦-٧١/٧ ...... « نَ النَّارِ لِ مِ فَ َسْ كِ األْ رْ انَ فِي الدَّ ا لَكَ الَ أَنَ لَوْ ، وَ ارٍ نْ نَ احٍ مِ ضَ حْ وَ فِي ضَ «هُ
١٧٨/١٠ ................................................ « ةٌ يَّ دِ لَنَا هَ ةٌ وَ قَ دَ ا صَ وَ لَهَ «هُ
١-١٢٢/٣ ............................................. ا» اهَ رَ ةُ يَ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ يَ الرُّ «هِ
١-٦٧٠/٣ ...................... « الَةُ ى الصَّ امُ إِلَى أَنْ تُقْضَ مَ لِسَ اإلِ يْنَ أَنْ يَجْ ا بَ يَ مَ «هِ
٤-٤٨٠/٥ .................................................« يطَانِ لِ الشَّ مَ يَ مِن عَ «هِ
٤-٢٣٢/٥ ............................ « الِقِ النَّاسَ خَ ا، وَ هَ حُ نَةَ تَمْ سَ يِّئَةَ الْحَ بِعِ السَّ أَتْ «وَ
٤-٥٦٤/٥ .................. « ابٌ جَ هِ حِ ينَ اللَّ بَ ا وَ ينَهَ هُ لَيسَ بَ إِنَّ ، فَ ظلُومِ ةَ المَ اتَّقِ دَعوَ «وَ
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٦٨٦

٨-٦-٢٠١٧

٣٠٦/٩ ...........................................« نِ نَ الْيَمَ جُ مِ رُ ارٌ تَخْ لِكَ نَ رُ ذَ «وآخِ
٤١/٩ ...................................... « ينِهِ هُ بِيَمِ رَ كَ سُّ ذَ الءَ فَال يَمَ ا أَتَى الْخَ إِذَ «وَ
٦-٧٠٤/٧ .............................« ةَ احَ وَ هِ بنَ رَ بدَ اللَّ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ لَ رَ أَرسَ «وَ
٦-٥٤٤/٧ ............................. « نَى النَّاسِ نْ أَغْ هُ لَكَ تَكُ مَ اللَّ سَ ا قَ ضَ بِمَ ارْ «وَ
١-٨١٢/٣ ....................« يُ مْ ةَ الرَّ وَّ ةٍ، أَالَ إِنَّ الْقُ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ وا لَـهُ دُّ أَعِ «وَ
٤-٥٩٠/٥
١-٨١١/٣ ........................... ا» ثِيرً ا كَ يْرً هُ خَ رَ ا تَكْ لَى مَ بْرِ عَ مْ أَنَّ فِي الصَّ لَ اعْ «وَ
٦-٦٤٤/٧
١٠٤/٩ ................................................. يَا» نْ نْ فِتْنَةِ الدُّ وذُ بِكَ مِ أَعُ «وَ
٦-٤٤٦/٧ ..................................................... « ابَ َبْوَ وا األْ لِقُ أَغْ «وَ
١-١٥٢/٣ ................................................. « يْكَ دَ هُ فِي يَ لُّ يْرُ كُ الْـخَ «وَ
٤-٥٧٧/٥
١-٢٢٧/٣ ....« لٍ جُ ةِ رَ ائَ ةَ مِ وَّ نَّةِ لَيُعْطَى قُ لِ الْجَ نْ أَهْ لَ مِ جُ هِ إِنَّ الرَّ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ «وَ
٦-٥٨/٧
١-١٧٥/٣ ............................... « دٍ عْ نَادِيلَ سَ هِ إِنَّ مَ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ «وَ
٤-٦٢٥/٥ ................ « ةِ ُمَّ هِ األْ ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ هِ الَ يَسْ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ «وَ
٦-٦٢٦/٧
١١٦/٩
٤٨/١٠
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٦٨٧

٨-٦-٢٠١٧

١-٥٤٦/٣ ...............................« الَ جَ نْهُ الرِّ ودُ عَ هِ إِنِّي ألَذُ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
١-٢٥/٣ .......................... نُوا» مِ تَّى تُؤْ نَّةَ حَ لُوا الْـجَ خُ هِ الَ تَدْ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
١-٨٧/٣ .....................................« وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ رُ هِ لَتَأْمُ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
١٠٢/٩ ................................ « انٌ مَ لَى النَّاسِ زَ هِ لَيَأْتِيَنَّ عَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
١-٨٤٧/٣ .................« يلِ نْجِ الَ فِي اإلِ اةِ وَ رَ لَتْ فِي التَّوْ زِ ا أُنْ هِ مَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
٤-٦٢٥/٥ ............. « ماً كَ مَ حَ ريَ مُ ابنُ مَ لَ فِيكُ نزِ نَّ أَن يَ كَ هِ، لَيُوشِ ي بِيَدِ ي نَفسِ الَّذِ «وَ
٦-٤٤١/٧
ا فَجا».................... ١-٧٧٩/٣ الِكً طُّ سَ يْطَانُ قَ يَكَ الشَّ ا لَقِ هِ، مَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ «وَ
٤-٣٤/٥، ١٩٤ .................... « يَّتِهِ عِ نْ رَ ولٌ عَ ؤُ سْ وَ مَ هُ ، وَ لِهِ اعٍ فِي أَهْ لُ رَ جُ الرَّ «وَ
١-٣٤٠/٣ .........................................................« يَاءٌ بْرُ ضِ الْصَّ «وَ
٤-٣٤/٥ ........................... اءُ النَّار» ئُ الْمَ ا تُطْفِ مَ طِيئَةَ كَ ئُ الْخَ ةُ تُطْفِ قَ دَ الصَّ «وَ
٢١٢/٩ .............................................. « يْكَ لَ ةٌ لَكَ أَوْ عَ جَّ آنُ حُ رْ الْقُ «وَ
٦-٣٨١/٧ .............................................« هِ ضِ اللَّ يْرُ أَرْ هِ إِنَّكِ لَخَ اللَّ «وَ
١-٦٢٠/٣ .... « لَيَّ تَأَلَّى عَ ي يَ ا الَّذِ ن ذَ : مَ الَ الَى قَ عَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ، وَ الَنٍ هُ لِفُ رُ اللَّ فِ غْ هِ الَ يَ اللَّ «وَ
٣٧/٨ ...... « هُ ائِقَ وَ هُ بَ ارُ نُ جَ أْمَ ي الَ يَ نُ  الَّذِ مِ ؤْ هِ الَ يُ ، واللَّ نُ مِ ؤْ هِ الَ يُ ، واللَّ نُ مِ ؤْ هِ الَ يُ «واللَّ
٤٦٣/١٠
١-٢٧١/٣ ........................................... « ةِ يَامَ مَ القِ وْ ثَنَّهُ اللَّه يَ هِ لَيَبْعَ اللَّ «وَ
١-٣٩٨/٣ ................................................. « رَ ا األَمْ ذَ نَّ هَ هِ لَيُتِمَّ اللَّ «وَ
١-١٩١/٣، ٦٣٦ ...« هِ ذِ هُ هَ بَعَ مْ إِصْ كُ دُ لُ أَحَ عَ ا يَجْ ثْلُ مَ ةِ إِالَّ مِ رَ يَا فِي اآلخِ نْ ا الدُّ هِ مَ اللَّ «وَ
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٦٨٨

٨-٦-٢٠١٧

٤-٢٩٥/٥
٦-١٧٧/٧
ا»............................. ١-٣٦٦/٣ ا فِيهَ تَبَيَّنُ مَ ا يَ ةِ مَ لِمَ مُ بِالْكَ لَّ لَ لَيَتَكَ جُ إِنَّ الرَّ «وَ
١-٣١١/٣ ...................... « تِهِ الَ رُ صَ شْ تِبَ لَهُ إِالَّ عُ ا كُ مَ فُ وَ رِ لَ لَيَنْصَ جُ إِنَّ الرَّ «وَ
٧٨/٨
٣١٠/٩
١-٧٧٠/٣ .... يَا» نْ نَ الدُّ طَاعٍ مِ قِ انَ فِي انْ ا كَ رَ - إِذَ اجِ افِرَ - وفي رواية: الفَ بْدَ الْكَ إِنَّ الْعَ «وَ
١-٤٢١/٣ .......................................... « ابِدِ لَى العَ الِمِ عَ لَ العَ إِنَّ فَضْ «وَ
٤-١٧٨/٥ ....................................« ائِلُونَ تُمْ قَ نْ ا أَ مَ نِّي، فَ تُمْ تُسأَلُونَ عَ نْ أَ «وَ
٣٥٤/٨ ......................................... « مْ هُ لَّ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ لَقْتُ عِ إِنِّي خَ «وَ
٦-٦٩٥/٧ .................................................. « ارِ زَ ِ بَالَ اإلْ إِسْ اكَ وَ إِيَّ «وَ
٦-٣٦٥/٧ ..............................« ةٌ أُخرَ جَّ يهِ حِ لَ عَ تِقَ فَ مَّ عُ جَّ ثُ بدٍ حَ ا عَ مَ أَيُّ «وَ
ا»................................ ٣٦٥/١٠ ائِمً ونَ صَ اقِ إِالَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ فِي االسْ بَ «وَ
٢٢٠/١٠ ........................................ « ةٌ قَ دَ يكَ صَ هِ أَخِ جْ كَ فِي وَ مُ بَسُّ تَ «وَ
١-٤٦٦/٣ ........................... ي» رِ الَفَ أَمْ نْ خَ لَى مَ ارُ عَ غَ الصَّ لُ وَ عِلَ الذُّ جُ «وَ
٤-٢٣/٥
ي»........................................... ٣٣٧/٨ حِ مْ تَ ظِلِّ رُ قِي تَحْ زْ عِلَ رِ جُ «وَ
٦-٢٠٢/٧ ......................................... « ةِ الَ يْنِي فِي الصَّ ةُ عَ رَّ عِلَتْ قُ جُ «وَ
٢٦٠/٩
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٦٨٩

٨-٦-٢٠١٧

٣٧٦/١٠ ................................................ « لِكَ قْتُ ذَ دِدْتُ أَنِّي طُوِّ «وَ
٥٤/٨ ........................................................ « ةٌ قَ دَ يقِ صَ لُّ الطَّرِ دَ «وَ
٤-١٤٩/٥ ........................... « ارٍ دَ يْرِ جِ لِّيِ بِمنَى إِلَى غَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يُصَ سُ رَ «وَ
٣٩٧/١٠ ............................................. ى» نْتَهَ ةُ المُ رَ دْ فِعَتْ لِي سِ رُ «وَ
١-٧٨٥/٣ ............................. « ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ حْ لُّ مُ كُ ا، وَ هَ اتُ ثَ دَ حْ ورِ مُ رُّ األُمُ شَ «وَ
٤-٥٨٥/٥ ....................................... « ينٍ دَ حِ عْ لَوْ بَ نَّكِ وَ رَ َنْصُ تِي ألَ زَّ عِ «وَ
٢٥٤/٩ ...................................... « لِّ إِنَّكَ لَمْ تُصَ لِّ فَ عْ فَصَ جِ ، ارْ يْكَ لَ عَ «وَ
٦-٤٣٩/٧ ....................................« هُ دَ عْ لُّوا بَ ا لَنْ تَضِ مْ مَ كْتُ فِيكُ دْ تَرَ قَ «وَ
١٥١/١٠ ...................................... « بِيَاءِ نَ األَنْ ةٍ مِ اعَ مَ تُنِي فِي جَ أَيْ دْ رَ قَ «وَ
٦-٧٧٠/٧ ................................................« دَ النَّاسِ كَانَملسو هيلع هللا ىلص أَجوَ «وَ
نيَا»....................................... ٦-٧٧١/٧ دَ النَّاسِ فِي الدُّ كَانَملسو هيلع هللا ىلص أَزهَ «وَ
ا»................................ ٦-٧٧٣/٧ هَ رِ دْ اءِ فِي خِ نَ العَذرَ يَاءً مِ دَّ حَ انَ أَشَ كَ «وَ
ا»............. ٦-٢٠١/٧ ثً . ثَالَ هَ رَ اللَّ فَ تَغْ : اسْ الَ تِهِ قَ الَ نْ صَ غَ مِ رَ ا فَ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  إِذَ كَ «وَ
٦-٧٧٠/٧ .............................................. « هِ بَادِ اللَّ ا لِعِ عً اضِ تَوَ انَ مُ كَ «وَ
٦-٧٧١/٧ ......................« ارٌ يتِهِ نَ دُ فِي بَ وقَ ا يُ مَ ، وَ لِ الَ وَ الهِ لُ تِلْ الَ رُّ الهِ مُ انَ يَ كَ «وَ
هِ ملسو هيلع هللا ىلص»................ ٦-٧٧٠/٧ ولِ اللَّ سُ ذُ بِيَدِ رَ ينَةِ لَتَأخُ دِ اءِ المَ ةُ مِن إِمَ انَتِ األَمَ كَ «وَ
ينَا»............... ١٧٨/١٠-١٧٩ قِ يَسْ ا، فَ نْ أَلبَانِهَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ ولَ اللَّ سُ ونَ رَ نَحُ مْ انُوا يَ كَ «وَ
٦-٣٤٤/٧ .............................. « انُ رَ فَ عْ هُ الزَّ سَّ يْئًا مَ نَ الثِّيَابِ شَ وا مِ بَسُ لْ الَ تَ «وَ
١-٥٩١/٣ ..« عَ رَ ا أَقْ اعً جَ ةِ شُ يَامَ مَ الْقِ وْ لَ يَ وَّ هُ إِالَّ تَحَ اتَ كَ دِّي زَ ؤَ الٍ الَ يُ بِ مَ احِ نْ صَ الَ مِ «وَ
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٦٩٠

٨-٦-٢٠١٧

٤-٥٧٦/٥ ............................................« لُ سُ ئِذٍ إِالَّ الرُّ مَ وْ مُ يَ لَّ تَكَ الَ يَ «وَ
١٦٦/٩ .......................« هُ ثِمَ ؤْ تَّى يُ يهِ حَ نْدَ أَخِ يمَ عِ قِ لِمٍ أَنْ يُ سْ لٍ مُ جُ لُّ لِرَ الَ يَحِ «وَ
٦-٣٩٢/٧ .......................................« وءٍ ينَةِ بِسُ دِ لَ الْمَ دٌ أَهْ يدُ أَحَ رِ الَ يُ «وَ
١-١٢٤/٣ ................................................« ادٍّ لَى وَ ا إِالَّ عَ هَ قُصُّ الَ يَ «وَ
٦-٣٤٥/٧ ........................................ « ائِمَ مَ الَ الْعَ صَ وَ بَسُ الْقُمُ لْ الَ يَ «وَ
٤٦/٩ .......................................... « لْطَانِهِ لَ فِي سُ جُ لُ الرَّ جُ مُّ الرَّ ؤُ ال يَ «وَ
١٨٤/٨ ........................................ « يمَ اهِ رَ يْتُهُ إِبْ مَّ لَد، سَ ةَ وَ يْلَ لِدَ لِيَ اللَّ «وُ
٤-٣٠٩/٥ ...................................« هِ هَ اللَّ جْ ا وَ بْتَغِي بِهَ ةً تَ قَ فَ قُ نَ نْفِ تَ تُ لَسْ «وَ
١-٣٤٦/٣ ................................ « رِ بُوْ نَ فِيْ الْقُ تَنُوْ فْ مْ تُ يَ إِلَيَّ أَنَّكُ حِ دْ أُوْ لَقَ «وَ
٤-١١٦/٥ ................... « ةَ ولِ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص الكِذبَ سُ ندَ رَ بُ عِ لُ يَكذِ جُ انَ الرَّ لَقَد كَ «وَ
٤-٥٨٥/٥ .............................................. « لُونَ ومٌ تَستَعجِ م قَ لَكِنَّكُ «وَ
٤-٣٤/٥ ................................ « طْرَ وا الْقَ نِعُ مْ إِالَّ مُ الِهِ وَ اةَ أَمْ كَ وا زَ نَعُ مْ لَمْ يَ «وَ
٦-٥٧/٧ .. ا» مَ يْنَهُ ا بَ تْ مَ اءَ َضَ ضِ ألَ َرْ لِ األْ لَعَتْ إِلَى أَهْ نَّةِ اطَّ لِ الْجَ نْ أَهْ ةً مِ أَ رَ «َولَوْ أَنَّ امْ
٦-٨٩/٧ ......... م» هُ يشَ لَى أَهلِ األَرضِ عَ ت عَ رَّ َمَ ت ألَ طَرَ ومِ قَ قُ نَ الزَّ ةً مِ طرَ لَو أَنَّ قَ «وَ
٤-٣٩٤/٥ ...................................« ةِ يَامَ ومِ القِ نَّ إِلَى يَ نهُ لَحَ لَو لَم أَحتَضِ «وَ
١٨١/١٠ ............................................ « الَكِ وَ لْتِ بَعْضَ أَخْ صَ لَوْ وَ «وَ
٦-٤٤٧/٧ ................................. « هُ دَ عْ هُ بَ فَ لَ ا خَ مُ مَ لَ عْ هُ الَ يَ إِنَّ ، فَ هَ مِّ اللَّ لْيُسَ «وَ
٦-٢١٥/٧ ...................................... « هُ هُ اللَّ عَ فَ هِ إِالَّ رَ دٌ لِلَّ عَ أَحَ اضَ ا تَوَ مَ «وَ
٦-٧٧١/٧ ........................ « الِبَهُ دَّ طَ رَ نيَا فَ يءٍملسو هيلع هللا ىلص مِن أَمرِ الدُّ ن شَ ئِلَ عَ ا سُ مَ «وَ
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٦٩١

٨-٦-٢٠١٧

٦-٧٧١/٧ ..................................... « ودِيٍّ هُ ندَ يَ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ دِرْ اتَ وَ مَ «وَ
٦-٧٧١/٧ .............................................. ا» لِّفْ دِينَارً لَم يُخَ اتَ وَ مَ «وَ
٤-٤٠٥/٥ ................................................ « هُ اهُ اللَّ فَ نِ استَكفَى كَ مَ «وَ
٤-٤٩٣/٥ .................................« نهُ يراً مِ هُ خَ هُ اللَّ ضَ وَّ هِ عَ يئاً لِلَّ كَ شَ رَ ن تَ مَ «وَ
٣٠٦/٩ .................................. « لُ النَّاسَ حَ ن، تَرْ دَ ةِ عَ رَ عْ نْ قَ جُ مِ رُ ارٌ تَخْ نَ «وَ
٦-٢٢٢/٧ ............................................... « تُهُ يَّ رِّ يَتْ ذُ نُسِّ مُ فَ يَ آدَ نُسِّ «وَ
٦-٧٧١/٧ .................................................. ا» يً اوِ يَالِيَ طَ بِيتُ اللَّ يَ «وَ
٦-٢٠٥/٧ .................................................. ؟!» كَ يَّةٌ أُمُّ كَ أَحَ يْحَ «وَ
١٢٥/١٠ .................................... «ويضرب الصراط بين ظهري جنهم»
١-٧٣٠/٣ ................................................ « نَ النَّارِ ابِ مِ قَ لٌ لِألَعْ يْ «وَ
٤-١١٨/٥ .......................................... « يثِ دِ ثُ بِالْحَ دِّ ي يُحَ لٌ لِلَّذِ يْ «وَ
٢١٧/١٠
١-٣٤١/٣ .........................................« بَ تَرَ دِ اقْ رٍّ قَ نْ شَ بِ مِ رَ لٌ لِلْعَ يْ «وَ
٧٢/٩ ............................................. «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل»
١١٢/٩ ........................................................... «ويلكم! قد قد»
١-٧٠٨/٣ ............................................ ا؟» ذَ ا بِهَ مَ كُ رَ ن أَمَ ا، مَ مَ يلَكُ «وَ
١-٦١٤/٣ ........................ « عَكَ ةٍ مِن كِتَابِ اللَّه مَ ي أَيُّ آيَ رِ ، أَتَدْ رِ نْذِ ا المُ ا أَبَ «يَ
٢٨٥/١٠ ............................................. ا» «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدً
٣٩/٨ ...................................... ا» هَ اءَ ثِرْ مَ أَكْ ، فَ ةً قَ رَ تَ مَ بَخْ ا طَ رٍّ إِذَ ا ذَ ا أَبَ «يَ

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a



٦٩٢

٨-٦-٢٠١٧

٤-٥٠/٥ ................................................ ا» عِيفً اكَ ضَ رٍّ إِنِّي أَرَ ا ذَ ا أَبَ «يَ
١٨٥/٩
«يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟»........................................ ٤-١٦/٥
١-١٥٨/٣ ................................... و الغِنى» الِ هُ ة المَ ثْرَ ر، أَتَر كَ ا ذَ ا أَبَ «يَ
هِ؟»................................................... ٤-٨٠/٥ هُ بِأُمِّ تَ يَّرْ ، أَعَ رٍّ ا ذَ ا أَبَ «يَ
١-٦٧٩/٣ ..................................... « ةٌ انَ ا أَمَ هَ إِنَّ ، وَ عِيفٌ ، إِنَّكَ ضَ رٍّ ا ذَ ا أَبَ «يَ
٢١٤/١٠ ............................................... «يا أبا عمير ما فعل النغير»
٤-٢٥٨/٥ ........................ يَا» نْ ائِنِ الدُّ زَ اتِيحَ خَ فَ دْ أُوتِيتُ مَ بَةَ إِنِّي قَ هِ يْ وَ ا مُ ا أَبَ «يَ
١-١٦٠/٣ ................................. « بَدَ النَّاسِ نْ أَعْ ا تَكُ عً رِ نْ وَ ةَ كُ رَ يْ رَ ا هُ ا أَبَ «يَ
١-٥٠/٣ ..........................................................« قْ فِ مَ أَنْ ا ابْنَ آدَ «يَ
٦-١٨٤/٧ ........................................... وا» دُّ أَعِ ا فَ ذَ ثْلِ هَ انِي لِمِ وَ ا إِخْ «يَ
١-٨٤٥/٣ .......................................« نَّةِ نَانٌ فِي الْـجَ ا جِ هَ ، إِنَّ ةَ ثَ ارِ ا أُمَّ حَ «يَ
٦-١٩٥/٧
٦-٢٧٠/٧ ...... « يُ حْ الْوَ لَيَّ  عَ لَ  زَ نَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ هُ  إِنَّ فَ  ، ةَ ائِشَ عَ فِي  ذِينِي  تُؤْ الَ  ةَ  لَمَ سَ مَّ  أُ ا  «يَ
٢١٥/١٠ .................................. « وزٌ جُ ا عَ هَ لُ خُ نَّةَ الَ تَدْ ، إِنَّ الْجَ نٍ ا أُمَّ فُالَ «يَ
٦-٢١٦/٧ .......... « تَكِ اجَ يَ لَكِ حَ تَّى أَقْضِ ؛ حَ ئْتِ كِ شِ كَ ي أَيَّ السِّ نٍ انْظُرِ ا أُمَّ فُالَ «يَ
١٠/٨ ................ نِي» زْ تَهُ تَ هُ أَوْ أَمَ بْدَ  عَ نْ اللَّه أَنْ يَرَ يَرَ مِ دٌ أَغْ ا أَحَ ، مَ دٍ مَّ حَ ةَ مُ ا أُمَّ «يَ
٤-٤١٩/٥ .......................................... « وتَ الَ مَ لُودٌ فَ نَّةِ خُ ا أَهلَ الجَ «يَ
٢٦٢/٩ ..................................................... وا» ترُ آنِ أَوْ رْ ا أَهلَ القُ «يَ
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٦٩٣

٨-٦-٢٠١٧

٧٧/١٠ ........................................ ا النَّاسُ اربعوا على أنفسكم» هَ ا أَيُّ «يَ
١-١٩٦/٣ ............................. يِّبًا» بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ هَ طَ ا النَّاسُ إِنَّ اللَّ هَ ا أَيُّ «يَ
وا»................................................. ٤-١٢٠/٥ فُ رِ ا النَّاسُ انْصَ هَ ا أَيُّ «يَ
٤-٤٨٨/٥ ........................... « اةً فَ هِ حُ ونَ إِلَى اللَّ ورُ شُ حْ مْ مَ ا النَّاسُ إِنَّكُ هَ ا أَيُّ «يَ
٦-٦٤٢/٧ ............................................ « ونَ رُ نَفِّ مْ مُ ا النَّاسُ إِنَّكُ هَ ا أَيُّ «يَ
٤-٤٢٨/٥ .............................. وا» لِحُ فْ هُ تُ ولُوا: الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ا النَّاسُ قُ هَ ا أَيُّ «يَ
١-٢٦/٣ .................................................. وا» عُ مَ ! اسْ ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ «يَ
١-٤٧١/٣ ...................................... « دٌ احِ مْ وَ بَّكُ ! أَالَ إِنَّ رَ ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ «يَ
٢٣٦/٩ .............................................. « مَ الَ وا السَّ : أَفْشُ ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ «يَ
٥٦/١٠ ................................................ « تِ لِيَ النَّاسَ ! أَنْصِ ا بِاللُ «يَ
٩٢/٨ .....................................................« ةِ الَ نَادِ بِالصَّ مْ فَ لُ قُ ا بِالَ «يَ
٢٤٥/٩ ....................................... « مْ لِّ لِكَ فَسَ لَى أَهْ لْتَ عَ ا دَخَ نَيَّ إِذَ ا بُ «يَ
٢٧٦/٩ ......................... « ا الْبَيْتِ ذَ ا طَافَ بِهَ دً وا أَحَ نَعُ نَافٍ الَ تَمْ بْدِ مَ نِي عَ ا بَ «يَ
٦-٦٩٣/٧ ................................................. « كَ ذَ طِّ فَخِ ! غَ دُ هَ رْ ا جَ «يَ
١-٤٩/٣، ١٦٧ ............................. « ةٌ وَ لْ ةٌ حُ رَ ضِ الَ خَ ا الـْمَ ذَ ! إِنَّ هَ كِيمُ ا حَ «يَ
٤-٦٥/٥
٤-١٣٠/٥ .................................... ي» لَى نَفسِ يتُ عَ شِ ، لَقَد خَ ةُ يجَ دِ ا خَ «يَ
٢١٤/١٠ ........................................................... « يْنِ نَ ا األُذُ ا ذَ «يَ
١٩٣/١٠ ............ ا» ا إِلَيْهَ تَاجً حْ ا النَّبِيُّملسو هيلع هللا ىلص  مُ هَ ذَ أَخَ هِ، فَ ذِ وكَ هَ سُ ، أَكْ هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ «يَ
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٦٩٤

٨-٦-٢٠١٧

٤-١١٧/٥ .................................« قِ دْ انِيِ بِالصِّ ا أَنْجَ ، إِنَّ إِنَّمَ هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ «يَ
٢٠٣/٨ ..............................« اءٌ ا إِنَ هَ عَ ةُ قَد أَتَت، مَ يجَ دِ هِ خَ ذِ هِ هَ ولَ اللَّ سُ ا رَ «يَ
١١٢/١٠ ..........« هُ لَ اللَّ زَ أَنْ ءٍ، فَ يْ ةِ بِشَ رَ جْ اءَ فِي الْهِ رَ النِّسَ هَ ذَكَ عُ اللَّ مَ !  ال أَسْ ولَ اللهِ سُ ا رَ «يَ
٦-٣٦٥/٧ ........... « ةَ رَ مْ الَ الْعُ جَّ وَ تَطِيعُ الْحَ سْ بِيرٌ الَ يَ يْخٌ كَ ، إِنَّ أَبِي شَ هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ «يَ
٦-٣٦٥/٧ .............. « كَتْ رَ جِ أَدْ بَادِهِ فِي الحَ لَى عِ هِ عَ ةَ اللَّ يضَ رِ ، إِنَّ فَ هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ «يَ
٧٩/٨ ............. لَى كِتَابِي» ودَ عَ هُ نُ يَ ا آمَ هِ مَ اللَّ إِنِّي وَ ، فَ ودَ هُ مْ لِي كِتَابَ يَ لَّ عَ ، تَ دُ يْ ا زَ «يَ
٢٧٦/٩ ............................................. « تَيْنِ عَ كْ عْ رَ كَ ارْ مْ فَ ! قُ يْكُ لَ ا سُ «يَ
٢٨٢/١٠ ............................................... هِ؟» ذِ فِينَ هَ رِ ! أَتعْ ةُ ائِشَ ا عَ «يَ
٦-٥١٧/٧ ....................................................... قِي» فُ ةُ ارْ ائِشَ ا عَ «يَ
١-٧٩/٣، ٥١٦ ............................... ا؟!» ورً كُ ا شَ بْدً ونُ عَ الَ أَكُ ةُ أَفَ ائِشَ ا عَ «يَ
٦-٥٢٥/٧
٤-٥٥٩/٥ ......................................« نُوبِ اتِ الذُّ رَ قَّ حَ مُ اكِ وَ ةُ إِيَّ ائِشَ ا عَ «يَ
١٠٩/١٠ ...................................... بِّي» ةَ لِرَ يْلَ بَّدُ اللَّ عَ ينِي أَتَ رِ ، ذَ ةُ اِئشَ ا عَ «يَ
٦-٢١٧/٧ .. « هُ تَ زَ جْ لَكٌ إِِنَّ حُ نِي مَ اءَ ، جَ بِ هَ بَالُ الذَّ عِيَ جِ تْ مَ ارَ ئْتُ لَسَ ةُ لَوْ شِ ائِشَ ا عَ «يَ
١-٨٣٣/٣ ..........................« تَيْتُهُ تَفْ ا اسْ تَانِي فِيمَ هَ أَفْ تِ أَنَّ اللَّ رْ عَ ، أَشَ ةُ ائِشَ ا عَ «يَ
١-٨٠١/٣ ................... « يْبَرَ لْتُ بِخَ ي أَكَ امِ الَّذِ دُ أَلَمَ الطَّعَ الُ أَجِ ا أَزَ ، مَ ةُ ائِشَ ا عَ «يَ
٤-٥٥٨/٥، ٦٠٤ ....... ا» اهَ مْ إِيَّ يكُ فِّ مَّ أُوَ مْ ثُ ا لَكُ يهَ صِ مْ أُحْ الُكُ مَ يَ أَعْ ا هِ بَادِي إِنَّمَ ا عِ «يَ
٦-١٢٦/٧
١-٧٤٥/٣ ................................ ي» سِ لَى نَفْ مَ عَ تُ الظُّلْ مْ رَّ بَادِي إِنِّي حَ ا عِ «يَ
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٦٩٥

٨-٦-٢٠١٧

١-٤٥٣/٣ ................................ « ارِ النَّهَ يْلِ وَ نَ بِاللَّ طِئُوْ م تُخْ بَادِي، إِنَّكُ ا عِ «يَ
١-١١٥/٣ .......................................... « ثْلَ فُالَنٍ نْ مِ ، الَ تَكُ هِ بْدَ اللَّ ا عَ «يَ
٤-٥٠٢/٥ ................................. ا» يصً مِ كَ قَ صُ قَمِّ هَ يُ لَّ اللَّ هُ لَعَ انُ إِنَّ ثْمَ ا عُ «يَ
٦-٥٣/٧ .............................. ا» مَ ثْلِهِ ذٌ بِمِ وِّ تَعَ ذَ مُ وَّ عَ ا تَ مَ ا، فَ مَ ذْ بِهِ وَّ عَ بَةُ تَ قْ ا عُ «يَ
١-٣٣٨/٣ ........................................... « يرُ إِليْهِ ا تَصِ مَ رْ فَ ، أَبْشِ لِيُّ ا عَ «يَ
١-٧٠٠/٣ .......................... ُولَى» إِنَّ لَكَ األْ ، فَ ةَ ةَ النَّظْرَ تْبعْ النَّظْرَ ، الَ تُ لِيُّ ا عَ «يَ
٤٤/٨
١-٢٢٩/٣ ........................... ا» دُ لَكَ بِهَ هَ ةً أَشْ لِمَ ، كَ هُ : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ لْ مِّ قُ ا عَ «يَ
٤-٢٤٧/٥
٤-٤٥١/٥ ........................................... « اتٍ لِمَ كَ كَ لِّمُ مُ إِنِّي أُعَ الَ ا غُ «يَ
٦-١٣٤/٧ .................................................. ؟» نْ لَبَنٍ لْ مِ مُ هَ الَ ا غُ «يَ
١-٨٣٧/٣ ........................................« ينِكَ لْ بِيَمِ كُ ، وَ هَ مِّ اللَّ ، سَ الَمُ ا غُ «يَ
الِي»......................... ١-٨٤٩/٣ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِينِي مَ ، سَ دٍ مَّ حَ ةُ بِنْتَ مُ اطِمَ ا فَ «يَ
١-٢٢٠/٣ ......................« ابُكَ حَ كَ بِهِ أَصْ رُ أْمُ ا يَ لَ مَ عَ فْ نَعُكَ أَنْ تَ مْ ا يَ ، مَ نُ ا فُالَ «يَ
٤-٢٤١/٥ .................... « تٍ حْ نْ سُ بَتَ مِ مٌ نَ بُو لَحْ رْ هُ الَ يَ ، إِنَّ ةَ رَ جْ عْبَ بْنَ عُ ا كَ «يَ
٥٣/٩ ......................................................... « هِ اقْضِ مْ فَ عْبَ قُ ا كَ «يَ
١-١٩٥/٣ .....................« تٍ حْ نْ سُ ه مِ مُ بَتَ لَحْ نْ نَ نَّةَ مَ لُ الجَ خُ دْ ! الَ يَ عْبُ ا كَ «يَ
١٢٨/٨
١-٤٥٨/٣ ................................................... ؟» يْتَ تَكَ دُ اشْ مَّ حَ ا مُ «يَ
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٦٩٦

٨-٦-٢٠١٧

١-٧٨/٣، ٣٦٩ ...............................« يِّتٌ إِنَّكَ مَ ئْتَ فَ ا شِ ، عِشْ مَ دُ مَّ حَ ا مُ «يَ
٤-٤٠٠/٥
٣٨/١٠
٦-٢٧٩/٧ ............................................. « بُّكَ ُحِ هِ إِنِّي ألَ اللَّ : وَ اذُ عَ ا مُ «يَ
ي».. ٦-٢٨٠/٧ دِ جِ سْ رَّ بِمَ لَّكَ أَنْ تَمُ لَعَ ا، وَ ذَ امِي هَ دَ عَ عْ انِي بَ قَ لْ ى أَنْ الَ تَ سَ ،إِنَّكَ عَ اذُ عَ ا مُ «يَ
١-٤٦٧/٣ ..................................... « ونُوا أَذلَّةً ! أَلَمْ تَكُ رَ األَنصارِ شَ عْ «يا مَ
٣٥٢/٩ ..................................... « الً الَّ مْ ضُ كُ دْ ، أَلَمْ أَجِ ارِ َنْصَ رَ األْ شَ عْ ا مَ «يَ
٧٠٢  ،٥٩٩  ،٤٨٤  ،١-٤١٣/٣ ...« جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ مُ الْبَاءَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ ، مَ بَابِ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ «يَ
٤-٧١/٥
٦-٤٢٦/٧، ٤٢٩
٢٧٩/٩
٤-٢٩/٥، ٤١١ ........................ « نَّ تُلِيتُمْ بِهِ ا ابْ سٌ إِذَ مْ ينَ خَ رِ اجِ هَ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ «يَ
٤٧٨/١٠
١-٢٣٣/٣ ................................ نَ اللَّه» مْ مِ كُ سَ فُ وا أَنْ تَرُ يْشٍ اشْ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ «يَ
٦-٤٢٣/٧
٤-٣٦٤/٥ ............................ « هِ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ ا وَ يْشٍ أَمَ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ «يَ
٦-٦٣٣/٧، ٧٣٦ ........................................ « انِهِ نَ بِلِسَ نْ آمَ رَ مَ شَ عْ ا مَ «يَ
٥٨٦  ،٤٢٦  ،٣٩٦  ،١٧٢  ،١-٨٨/٣ .........« لَى دِينِكَ بِي عَ لْ بِّتْ قَ لُوبِ ثَ لِّبَ الْقُ قَ ا مُ «يَ
٤-٤١٦/٥، ٤٤١
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٦٩٧

٨-٦-٢٠١٧

١٠٥/٩
ا»................................. ٤١/٨ تِهَ ارَ ةٌ لِجَ ارَ نَّ جَ رَ قِ اتِ الَ تَحْ لِمَ سْ اءَ الْمُ ا نِسَ «يَ
١٧٩/١٠
٦-١٠٧/٧ ...... ينِي» بَ ا  وْ لَّ خَ لَو  م  لَيهِ عَ ا  اذَ مَ  ، ربُ الحَ مُ  تهُ لَ كَ أَ لَقَد   ، يشٍ رَ قُ يحَ  وَ ا  «يَ
٦-٣٨٨/٧ ........................... « هِ مِّ لُ ابْنَ عَ جُ و الرَّ عُ دْ انٌ يَ مَ لَى النَّاسِ زَ أْتِي عَ «يَ
١٠٩/٨ .......................« ادٍ رَ نْ مُ نِ مِ ادِ الْيَمَ دَ عَ أَمْ رٍ مَ امِ يْسُ بْنُ عَ مْ أُوَ يْكُ لَ أْتِي عَ «يَ
١-٢٨٢/٣ ...................................... « يْهِ لَ اتَ عَ ا مَ لَى مَ بْدٍ عَ لُّ عَ بْعَثُ كُ «يُ
٦-٢٧/٧، ٤٧٠
١-٤٣٩/٣، ٣٤٩، ٣٧١ ...........« دٌ احِ هُ وَ عَ بْقَى مَ يَ نَانِ وَ عُ اثْ جِ يَرْ ، فَ ةٌ ثَ يِّتَ ثَالَ تْبَعُ الْمَ «يَ
٤-٦٦/٥، ٥٢٧
٣٦٤/١٠ .......................................... لِي» نْ أَجْ هُ مِ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ تْرُ «يَ
١-٥٦٠/٣ ......................... « ارِ ةٌ بِالنَّهَ الَئِكَ مَ ، وَ يْلِ ةٌ بِاللَّ الَئِكَ مْ مَ بُونَ فِيكُ اقَ تَعَ «يَ
٤-١٩٥/٥
٦-٥٨٧/٧
١-٨٠/٣ .........................................« ةٍ لَّ لَيْلَ نَا تبارك وتعالى كُ بُّ لُ رَ تَنَزَّ «يَ
١-١٤٦/٣ ............................... « يُلْقَى فِي النَّارِ ةَ فَ يَامَ مَ القِ وْ لِ يَ جُ اءُ بِالرَّ «يُجَ
٦-٢٥٠/٧
١-١٧٠/٣ ............................. « لَحُ بْشٌ أَمْ هُ كَ أَنَّ ةِ كَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِ يَ وْ اءُ بِالْمَ «يُجَ
٤-١٨٣/٥
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٢٣٨/٩ .............................« مْ هُ دُ مَ أَحَ لِّ وا أَنْ يُسَ رُّ ا مَ ةِ إِذَ اعَ مَ نِ الْجَ ي عَ زِ «يُجْ
٦-٧٠/٧ .... « نَّةُ مُ الْجَ لَفَ لَهُ زْ تَّى تُ نُونَ حَ مِ ؤْ ومُ الْمُ يَقُ الَى النَّاسَ فَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ عُ اللَّ مَ «يَجْ
٣٧/١٠ ..................................« ينَ رِ اآلخِ لِينَ وَ ةِ األَوَّ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ عُ اللَّ مَ «يَجْ
٤-٣٣٢/٥ ................. « هِ هُ بِيَدِ أْسُ رَ يَتُهُ وَ ، نَاصِ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اتِلِ يَ تُولُ بِالْقَ قْ يءُ الْمَ «يَجِ
١٢٠/١٠ ........................ ؟» لَّغْتَ لْ بَ الى: هَ هُ تَعَ يَقُولُ اللَّ ، فَ تُهُ أُمَّ يءُ نُوحٌ وَ «يَجِ
٣١٤/٩ .....................................« ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ ةِ نَاسٌ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ يءُ يَ «يَجِ
٢٣٣/١٠ .................................. « بِ نَ النَّسَ مُ مِ رُ ا يَحْ اعِ مَ ضَ نَ الرَّ مُ مِ رُ «يَحْ
٤-٢٣/٥ ..« لُّ مُ الذُّ اهُ غْشَ ، يَ الِ جَ رِ الرِّ وَ رِّ فِي صُ ثَالَ الذَّ ةِ أَمْ يَامَ مَ الْقِ وْ ونَ يَ بِّرُ تَكَ رُ الْمُ شَ «يُحْ
٦-٨٤/٧
٣٠٧/٩ .......................................... « ائِقَ رَ ثِ طَ لَى ثَالَ رُ النَّاسُ عَ شَ «يُحْ
٦-٢٦/٧ ...................................... « الً رْ اةً غُ رَ ةِ عُ يَامَ مَ الْقِ وْ رُ النَّاسُ يَ شَ «يُحْ
٦-٥٨٢/٧ ............................... ا» رالً بُهمً اةً غُ رَ ةِ عُ يَامَ مَ الْقِ وْ رُ النَّاسُ يَ شَ «يُحْ
٦-٢٨/٧ ........................ « اءَ رَ فْ اءَ عَ يْضَ ضٍ بَ لَى أَرْ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ رُ النَّاسُ يَ شَ «يُحْ
٣٧/١٠
٦-٢٧/٧ ............................. «: نَافٍ ةِ أَصْ ثَ لَى ثَالَ ةِ عَ يَامَ ومَ القِ رُ النَّاسُ يَ شَ «يُحْ
١٥٨/٨ ................................................ «: رٍ فَ ةُ نَ ثَ ةَ ثَالَ عَ مُ رُ الْجُ ضُ «يَحْ
١٦/١٠ ......................................................« نَ النَّارِ تُقٌ مِ جُ عُ «يَخرُ
٦-١٥٩/٧ ...... « لٍ ردَ بَّةِ خَ الُ حَ ثقَ لبِهِ مِ فِي قَ ، وَ هُ : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ الَ ن قَ نَ النَّارِ مَ جُ مِ «يَخرُ
٤-٨٧/٥، ٢٣٣ ..« النَّارِ نَّةِ وَ يْنَ الْجَ ةٍ بَ نْطَرَ لَى قَ ونَ عَ بَسُ يُحْ نَ النَّارِ فَ نُونَ مِ مِ ؤْ لُصُ الْمُ «يَخْ
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٦٩٩

٨-٦-٢٠١٧

٦-٥٧٩/٧
٦-٦٠٨/٧ ...................................... « نِيَاءِ َغْ بْلَ األْ نَّةَ قَ اءُ الْجَ رَ قَ لُ الْفُ خُ دْ «يَ
٦-٩٢/٧ .........  .. « لِينََ حَّ كَ مُ ا  ادً عَ جِ ا  بِيضً ا  دً رْ مُ ا  دً رْ جُ نَّةَ  الْجَ نَّةِ  الْجَ لُ  هْ أَ لُ  خُ دْ «يَ
٤-٦٥/٥ .............................. « مْ نِيَائِهِ بْلَ أَغْ نَّةَ قَ ينَ الْجَ لِمِ سْ اءُ الْمُ رَ قَ لُ فُ خُ دْ «يَ
٣٨٤/٩ ....................................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ى نُوحٌ يَ عَ دْ «يُ
١-٦٥٩/٣ ....... ق» حِ الْبَرْ لَمْ مْ كَ لُهُ أَوَّ ، فَ مْ الـِهِ مَ ا بِأَعْ نْهَ ونَ مِ رُ دُ مَّ يَصْ ، ثُ دُ النَّاسُ النَّارَ رِ «يَ
١-١٧٤/٣ ................................. « مْ عَ : نَ الَ ؛ قَ ايَ : إِيَّ الَ ؛ قَ اتِلُكَ هُ قَ نَّ مُ أَ عُ زْ «يَ
١-٤١/٣، ٨٥ .....................................« لْ عْجَ ا لَمْ يَ مْ مَ كُ دِ ابُ ألَحَ تَجَ «يُسْ
٤-١٢٨/٥ ...................................... ا» رَ نَفِّ الَ تُ ا وَ رَ بَشِّ ا، وَ رَ الَ تُعَسِّ ا وَ رَ «يَسِّ
٦-٢٥٨/٧، ٥١٨
٣٤٧/١٠
٥٤/٨ .......................... « دِ اعِ لَى الْقَ ي عَ اشِ الْمَ ي، وَ اشِ لَى الْمَ اكِبُ عَ مُ الرَّ لِّ «يُسَ
٢٣٩/٩
١-٥٤١/٣ ..........................................« نَّةِ نَ الْـجَ انِ مِ ابَ يزَ بُ فِيهِ مِ خُ «يَشْ
٦-٤٣٣/٧
١-٤٦٠/٣ ................................. « نَّةِ لِ الجَ لٌ مِن أَهْ جُ مُ اآلنَ رَ يْكُ لَ عُ عَ طْلُ «يَ
٩٤/٨ ...........................« بَلٍ ظِيَّةٍ بِجَ أْسِ شَ نَمٍ فِي رَ اعِي غَ نْ رَ مْ مِ بُّكُ بُ رَ عْجَ «يَ
٢٥٢/١٠
٦-٥٠٠/٧ ................................. « نَةُ سَ ةُ الْحَ لِمَ الِحُ الْكَ أْلُ الصَّ بُنِي الْفَ عْجِ «يُ
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٨-٦-٢٠١٧

١-٢٢/٣، ١٢٨ ... ا» اعً بْعِينَ ذِرَ ضِ سَ َرْ مْ فِي األْ هُ قُ رَ بَ عَ هَ ذْ تَّى يَ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ قُ النَّاسُ يَ رَ عْ «يَ
٦-١٤٩/٧
١-٥٦٢/٣ ............« دٍ قَ ثَ عُ امَ ثَالَ وَ نَ ا هُ مْ إِذَ كُ دِ أْسِ أَحَ افِيَةِ رَ لَى قَ يْطَانُ عَ دُ الشَّ قِ عْ «يَ
٤-٣٨٧/٥
١-٦٠٠/٣ ....................... « هِ دِ ا فِي يَ هَ لُ عَ يَجْ ارٍ فَ نْ نَ ةٍ مِ رَ مْ مْ إِلَى جَ كُ دُ دُ أَحَ مِ عْ «يَ
١-٥٤٢/٣ ......................................« نَّةِ نَ الْـجَ انِهِ مِ دَّ مُ انِ يَ ابَ يزَ غُتُّ فِيهِ مِ «يَ
٤-٣٢٣/٥، ٣٤٩ ................................ « نَ يْ نْبٍ إِالَّ الدَّ لُّ ذَ يدِ كُ هِ رُ لِلشَّ فَ غْ «يُ
١-٦٥/٣ .............................................. « أْ رَ : اقْ آنِ رْ بِ الْقُ احِ الُ لِصَ قَ «يُ
٤-٣٢٩/٥ ................................... « تَنُ الْفِ لُ وَ هْ رُ الْجَ ظْهَ يَ ، وَ بَضُ الْعِلْمُ قْ «يُ
٤-٥٠٢/٥ ................................................. ا» ظْلُومً ا مَ ذَ ا هَ تَلُ فِيهَ قْ «يُ
٧٣/٩ ................................. « انِ ثَ َوْ لَ األْ ونَ أَهْ عُ دَ يَ ، وَ مِ الَ ِسْ لَ اإلْ تُلُونَ أَهْ قْ «يَ
١-٢١٣/٣، ٤٤١ ....................................... الِي» الِي مَ : مَ مَ قُولُ ابْنُ آدَ «يَ
٤-٦٠٧/٥ ......................... «: ثٌ الِهِ ثَالَ نْ مَ ا لَهُ مِ الِي، إِنَّمَ الِي مَ : مَ بْدُ قُولُ الْعَ «يَ
ا:»........................ ١-١٧٢/٣ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نِ أَهْ وَ َهْ الَى ألِ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ قُولُ اللَّ «يَ
٤-٤٦٧/٥
١-١٠٧/٣، ٥٣٦ ......................... ي بِي» بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ ا عِ الَى: أَنَ عَ هُ تَ قُولُ اللَّ «يَ
٦-٦٣٣/٧
٤-١٢٩/٥ ........................« يْكَ دَ عْ سَ : لَبَّيْكَ وَ يَقُولُ ، فَ مُ ا آدَ الَى: يَ عَ هُ تَ قُولُ اللَّ «يَ
٦-٧٢/٧ ...................................... « ةُ ئِكَ الَ عَتِ المَ فَ الَى:  شَ عَ هُ تَ قُولُ اللَّ «يَ
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٨-٦-٢٠١٧

١-٨٢٩/٣ ....................... تِي!» ظَمَ عَ ائِي وَ يَ كِبْرِ الَلِي وَ جَ تِي وَ زَّ عِ : وَ هُ قُولُ اللَّ «يَ
٦-١٤٩/٧ .............................. « يْهِ نَ افِ أُذُ هِ إِلَى أَنْصَ حِ شْ مْ فِي رَ هُ دُ ومُ أَحَ قُ «يَ

نَةٍ سَ لفَ  أَ ينَ  سِ مْ خَ نْ  مِ ومٍ  يَ فِ  نِصْ ارَ  دَ قْ مِ ينَ  الَمِ العَ بِّ  لِرَ النَّاسُ  ومُ  قُ «يَ
٦-١٥٤/٧ ....................................................... « لِكَ ذَ نُ  وِّ هَ يُ
٤-٦٢/٥ ............................................ « نَانِ هُ اثْ عَ بَرُ مَ كْ يَ مَ وَ بَرُ ابْنُ آدَ كْ «يَ
١-١١٥/٣ .................................................. « هُ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رُ السَّ فِّ كَ «يُ
١-٧٥/٣ .................................................... « يَةَ اضِ نَةَ الْـمَ رُ السَّ فِّ كَ «يُ
٦-٤٧/٧
١-٢٣٢/٣، ٤٩٩ ................................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ رَ يَ اهُ آزَ يمُ أَبَ اهِ رَ لْقَى إِبْ «يَ
٤-٦٠٠/٥ .................... « نتُ بِكَ بِّ آمَ ا رَ : يَ يَقُولُ ةِ فَ يَامَ ومَ القِ بدُ يَ هَ العَ لقَى اللَّ «يَ

ا  يَوْ تَحْ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ  وَ ا،  بَدً أَ وا  مُ قَ تَسْ الَ  فَ وا  حُّ تَصِ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ   : نَادٍ مُ نَادِي  «يُ
٤-٨٦/٥ .............................................................. وتُوا» تَمُ الَ  فَ
٦-٩٤/٧
٨/١٠
١-٥٣٨/٣ ...................... يَا» نْ اءِ الدُّ مَ ةٍ إِلَى السَّ لَّ لَيْلَ نَا تبارك وتعالى كُ بُّ لُ رَ نْزِ «يَ
١٣٠/١٠ ...........................« يُّ دِ هْ مُ المَ هُ يرُ يَقُولُ أَمِ ، فَ مَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ لُ عِ نْزِ «يَ
٦-٢٦٤/٧ .................. « قِهِ وْ نْ فَ ا مِ يضً قِ عَ نَ مِ نْدَ النَّبِيِّملسو هيلع هللا ىلص سَ دٌ عِ اعِ يلُ قَ بْرِ ا جِ نَمَ «َيْ
١-٧٢٦/٣ .........................« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ لِ النَّارِ يَ نْ أَهْ يَا مِ نْ لِ الدُّ مِ أَهْ عَ تَى بِأَنْ ؤْ «يُ
٤-٢٩٢/٥
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١-٢٦٠/٣ .............................. « امٍ مَ بْعُونَ أَلْفَ زِ ا سَ ئِذٍ لـَهَ مَ وْ نَّمَ يَ هَ تَى بِجَ ؤْ «يُ
٤-٢١٢/٥
٦-٢٢/٧، ٨٨

نَّ أَ لَوْ   ، ابَ الثَّوَ ءِ  الْبَالَ لُ  هْ أَ عْطَى  يُ ينَ  حِ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ افِيَةِ  الْعَ لُ  هْ أَ دُّ  وَ «يَ
١-٥٥٠/٣ .............................................................. « مْ هُ لُودَ  جُ
٦-٦٣/٧
١-٦٣٢/٣ .......... ا» تِهَ عَ ةُ إِلَى قَصْ لَ ى األَكَ اعَ ا تَدَ مَ مْ كَ يْكُ لَ ى عَ اعَ مُ أَنْ تَدَ كُ األُمَ «يُوشِ
٤-٥٨٨/٥
٢٢٣/٨ ............. « بَالِ عَفَ الجِ ا شَ تْبَعُ بِهَ نَماً يَ لِم غَ سْ الِ المُ يْرُ مَ ونَ خَ كُ أَنْ يَكُ «يُوشِ
١-٦٧١/٣ .......................................... « ةً اعَ ةَ سَ رَ شْ نَتَا عَ ةِ اثْ عَ مُ مُ الْـجُ وْ «يَ
٢٢٨/٨ ............................................ « هِ مْ لِكِتَابِ اللَّ هُ ؤُ رَ مَ أَقْ وْ مُّ الْقَ ؤُ «يَ
٦-٥٩٨/٧ ...............................« ينَ لِمِ سْ طَاطُ الْمُ  فُسْ برَ ةِ الكُ مَ لْحَ مَ الْمَ وْ «يَ
ا».......................... ٥٦/١٠، ٦٦ نَ يدُ يقِ عِ رِ امُ التَّشْ ، وأيَ رِ مُ النَّحْ وْ يَ ، وَ ةَ فَ رَ مُ عَ وْ «يَ

 

sÌÜz€aÚz–ñ€a@Oıåv€a

٧٠٢äí»€a @Ù5ÿ€a @Ú«bé€a @¬aäëc ٧٠٢sÌÜßa @êäËœ



٧٠٣

٨-٦-٢٠١٧

@@ÒaÎä€a@ú»i@Û‹«@Ônéj€a@Êbjy@Âi@Ü‡zfl@‚bfl⁄a@‚bÿyc@ûâb»m@MQ

äÓnéubfl@Ú€bçâ@NÂÓyÎäv‡€aÎ@pb‘r€a@ÈÓibn◊@Ôœ@(مطبوع).
ÍaâÏn◊Ö@Ú€bçâ@NÉÌâbn€a@Ùä©@fl (مطبوع). Ş7 flÀ@ ćtflÜ fly@MR

Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MS@ [١-٣] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MT@  [٤-٥] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MU@ [٦-٧] (مطبوع).

Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MV@  [٨-٩] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MW@ [١٠] (مطبوع).

@äˆbçÎ @LÈn”ÎÎ @LÈ€bfl @Ôœ @·‹é‡€a @bËÓ‹« @›ñzÌ @—Ó◊ @ZÚ◊äj€a @MX

È„Î˚ë@(مطبوع).
Òäq˚fl@Ú‡‹◊@Îc@ÚjİÅ@Ô‘‹m@—Ó◊@MY (مطبوع).

bÿycÎ@|ˆbñ„@Z÷aÏç˛aÎ@Òâbvn€a@MQP‚ (مطبوع).
 bçâ@…jç@bËÓ‹ÌÎ@pbËÓj‰mÎ@ÜˆaÏœ@Ú»‡v€a@ÚjİÅ@MQQˆ‹ (مطبوع).

@ÚiäÃ€a@Ö˝i@Ôœ@ÊÏ‡‹é‡€a@MQR@(مطبوع).

—€˚‡‹€ @âÜï
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